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PREFAȚĂ	

Domnul dr. ing. Gheorghe Indre, autorul acestei selecții de 
eseuri socio-profesionale, ne pune față în față cu istoria la care, 
sub diverse forme, am luat cu toții parte, fiind istoria a cel mult 
două generații de profesioniști, din care una în plină perioadă de 
afirmare și desăvârșire, iar cealaltă în curs de formare și de 
afirmare. 

Autorul are beneficiul foarte bunei cunoașteri a mai multor 
limbi străine de largă circulație internațională și al spiritului său 
mereu căutător și setos de informații ceea ce i-au permis și îi 
permit să se mențină permanent la zi cu ceea ce se petrece pe 
mapamond în domeniul cel mai drag și de interes al domniei sale, 
sectorul energetic. 

Dar domnul Gheorghe Indre mă scutește și de efortul de a-
l prezenta ca om și ca profesionist deoarece ca om se prezintă 
singur prin modul sincer și frust în care își folosește verbul și 
forma de transmitere a propriilor fațete, iar ca profesionist o face 
tot domnia sa în debutul a două eseuri din două capitole diferite. 

Așa stând lucrurile, sarcina mea devine una ușoară, 
limitându-se la a vă spune de ce este interesantă această carte și 
de ce nu numai că merită, dar înclin să spun că este aproape 
musai să fie citită, bogăția de informații și de opinii ce se degajă 
din fiecare pagină și fiecare paragraf fiindu-vă mai mult decât 
instructivă, fiindu-vă necesară, 

Unele supoziții (vezi Prețul reformei), o spune chiar autorul, 
sunt strict personale și, adaug eu, tocmai de aceea remarcabile, fie 
și numai ca noi baze de discuții. Aspect dublat de etalarea imediată 
a unor cunoștințe despre care marea majoritate a cititorilor, mai 
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puțin interesați, până la citirea acestei cărți nu aveau cunoștință 
(vezi „husismul”). 

Angrenat în acțiuni incipiente de organizare și reorganizare, 
după 1989, a sectorului energetic, Gheorghe Indre este, poate, 
unul din cei mai autorizați să vorbească despre „bucătăria” 
internă de transformări și deveniri ale acestui sector – motor de 
viață și susținere a tuturor activităților sociale și economice a 
întregii societăți 

Cartea în sine poate constitui, cel puțin în prima ei parte, o 
foarte interesantă și utilă istorie, care a marcat profund România 
în primii ani de după evenimentele din decembrie 1989, istoria 
energiei, sub diversele ei forme de materializare fiind, am putea 
spune, anvelopa sau plapuma sub care s-a produs schimbarea 
istoriei întregii societăți românești. 

În ce mă privește, citind cartea, am urmărit cu mare atenție 
scurta istorie a transformărilor istorice petrecute în sectorul 
energetic național românesc după anul 1989 (ceea ce înseamnă, 
implicit, transformările petrecute la nivelul întregii țări) și am 
constatat cu o nedisimulată intrigare că toate planurile, studiile 
și programele de viitor ale României au fost întocmite și furnizate 
spre aplicare de „echipe de specialiști” și instituții de consultanță 
și de directivare din afara țării. Sunt astfel încântat să văd, în 
expunerile domnului Indre, că și domnia sa, deși participant activ 
la multe din programele despre care vorbește în cunoștință de 
cauză în eseurile primului și celui de al doilea capitol al cărții, 
manifestă aceeași contrarietate și personală nemulțumire 
interioară. 

Întrebarea recurentă imediată pe care, involuntar, mi-am 
pus-o și mi-o pun a fost aceea dacă acești „specialiști” neutri 
cunoșteau sau erau interesați de necesitățile cetățenilor români, 
sau ei erau purtătorii și apărătorii obiectivi (în subconștientul 
lor) al intereselor țărilor lor de origine? Nu explicitez cele ce 
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dorește să exprime această întrebare, lăsându-l pe cititorul cărții 
să-și răspundă singur, după lecturarea și a ultimei pagini. 

Ca o curiozitate, cel puțin pentru punctul personal de 
vedere, a fost faptul că, din primul guvern de după 1989, guvern 
la cârma căruia fusese desemnat un cadru didactic universitar în 
energetică, singurul minister care a dispărut din structură a fost, 
ați ghicit, Ministerul Energiei Electrice, cel ce păstorea domeniul 
de activitate care stă, în orice societate modernă, la baza oricărei 
activități, fie ea industrială, agrară, de cultură și învățământ sau 
de sănătate. Să fi fost asta oare semnalul neîmplinirilor ce au 
urmat, semnal pe care atunci, în euforia revolută, a scăpat 
rațiunilor?! 

Foarte implicat în procesele de reformă ale sectorului 
energetic, autorul culegerii de eseuri strânse sub titlul „Reflecții 
despre reformă”, domnul Gheorghe Indre, se dovedește și un fin 
observator al transformărilor intime ale întregii societăți, 
remarcând cu osebire „conștientizarea sentimentului libertății 
personale de a decide asupra modului în care ne organizăm 
existența și ne hotărâm drumul de parcurs, dar și stratificarea 
rapidă, din punctul de vedere al averii personale acumulate, nu 
întotdeauna prin mijloace și căi demonstrabile. 

Autorul desprinde între obligațiile și îndatoririle impuse și 
subînțelese de reformă, ca cea mai importantă, cunoașterea 
legilor și a modului de organizare și de funcționare a statului de 
drept. Viața a demonstrat, însă, că cel mai mult rău a produs 
sentimentul de libertate, în măsura în care acesta a fost văduvit 
sau sufocat de lipsa de educație cetățenească, fapt ce a permis 
plenar îndepărtarea de preceptele religioase ale cinstei și al 
iubirii aproapelui, al chivernisirii avuției eliberați de poftele 
deșarte de acumulare, al acumulărilor pământene ce depășesc și 
prisosesc traiului decent al propriei persoane și al tuturor celor 
în mijlocul cărora viețuim și pe sprijinul cărora, la nevoie, ne 
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bizuim, ca mesageri și întruchipare a binelui ce ni-l hărăzește 
Demiurgul nostru părinte comun. 

În finalul primului capitol al lucrării autorul își exprimă 
încrederea că eforturile depuse în procesul de reformă au condus 
la realizarea premiselor pentru susținerea speranțelor de mai 
bine pentru societatea românească. M-ar interesa să știu care ar 
fi răspunsul domniei sale azi, la două decenii distanță. Poate îl 
vom afla la o viitoare carte, la un viitor capitol de analiză istorică 
deși, dacă vom citi și capitolele al doilea și al treilea, chiar ale 
acestui volum, ne vom da deja seama de impactul trecerii anilor 
asupra supozițiilor domnului Gheorghe Indre. 

O altfel de istorie scrie și ne propune autorul în ciclul de 
eseuri din capitolul al doilea al cărții, inserând cu subiectivismul 
impus de realitatea vieții trăite și percepute în anii post 1989. 
Această istorie, o analiză de bilanț la douăzeci de ani distanță de 
ieșirea de sub tutela partidului unic, pare a avea nuanțe critice și 
nostalgice în același timp. 

În ce mă privește am perceput întreaga analiză ca pe o 
relatare a unuia care, chiar dacă nu a făcut istorie, a participat 
la ea, a trecut prin ea și nu a rămas nicio clipă indiferent la 
mersul și la rezultatele ei, fie ele de parcurs, fie ele generalizante. 

Vorbind, în limite filozofice, despre rezultatele reformei, 
autorul atacă deschis prioritizările verbelor „a fi” și „a avea”. 
Tratarea laborioasă a subiectului face, poate, mai puțin clară 
pentru cititor, pentru mine în orice caz, meandrele acestei 
dinamici, pe care eu o văd, o simt mai simplu prin trecerea 
periodică și din considerente mai mult politice, împletite cu 
lăcomia și dorința de înavuțire rapidă „fără justă cauză”, de la „a 
fi”, la „a avea” de la o epocă la alta, de la o oportunitate la alta. 

Analiza asupra rezultatelor reformei este una profundă, 
încercând chiar a fi atotcuprinzătoare, cuprinzând, în mod 
particular, toate planurile tehnice, organizatorice și sociale 
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ajungând până la impactul acesteia asupra individului, a omului, 
a lucrătorului din cadrul sectorului energetic, privit ca persoană 
concretă, precis definită și caracterizată de o serie de obiective 
personale, de speranțe și de așteptări, deziluzii și împliniri, 
bucurii și tristeți. 

Personal, ajungând cu lectura la aceste eseuri efectiv socio-
filosofice, mi-am adus aminte de eforturile depuse la începutul 
anilor 2000 pentru obținerea, în beneficiul acestor oameni, a unei 
cote gratuite de energie electrică. Multele, prea multele obstacole 
de care sau peste care a trebuit să trecem, ne-au dus până în 
cabinetul ministrului finanțelor publice (Tănăsescu?!), un cabinet 
elegant, confortabil și îmbietor prin răcoarea oferită ambientului 
după arșița de cuptor suportată stoic în stradă așteptând 
aprobările de a ajunge la ... mila măriei sale pentru un scurt și 
neobositor schimb de opinii și de argumente. Cuprins de o subită 
nostalgie l-am întrebat pe ministru, după ce i-am admirat 
ambianța și condițiile locului său de muncă, dacă are cunoștință 
cum de toate acestea sunt cu putință, indiferent de condițiile 
vremii și ale capriciilor fenomenelor naturale exterioare și dacă 
domnia sa știe și înțelege cum de este posibil ca, ignorând toate 
aceste vicisitudini (arșiță sau ger, furtuni sau acalmii plictisitoare, 
secete sau inundații și multe altele) la nivelul cabinetului domniei 
sale să ajungă, totuși, două fire prin care agentul acela invizibil 
căruia domnia sa și noi toți îi spune și îi spunem electricitate, 
curent electric pentru a-i menține starea sa de bine? 

Dacă nu și-a pus vreodată întrebarea cine și cum au 
„plantat” prin văi, prin lunci, peste dealuri și vârf de munte acei 
ciclopi care susțin căile de transmitere de la producător până la 
nivelul prăjitorului domniei sale de pâine același curent electric. 
Ei bine, domnule ministru, i-am spus în final, pentru toate aceste 
beneficii de care vă bucurați și dumneavoastră trudesc cu 
pricepere, cu abnegație, cu eforturi și, nu de puține ori, cu victime 
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niște oameni, oameni pe care domnia sa nu-i vede, dar pe care 
trebuie să-i conștientizeze chiar și în condițiile ambientale și de 
confort ale cabinetului de ministru. Ei bine, pentru o neînsemnată 
recunoaștere și în beneficiul acestora ne aflam noi acolo, în 
cabinetul ministerial. Și, spre cinstea domniei sale, ministrul le-a 
conștientizat... 

Acum, citind analiza domnului Gheorghe Indre, om dedicat 
meseriei sale și împătimit susținător al lucrului bine făcut dar și 
al muncii corect apreciate și corespunzător compensate, îmi spun 
că, pentru sănătatea societății noastre, această carte trebuie 
citită și păstrată la îndemână pentru repetate recitiri de toți cei 
care, prin miracolul vremurilor, ajung să ocupe locuri și posturi 
de analiză și de decizie și, în cunoștință de cauză, să privească cu 
ochi de proprietar român întreaga infrastructură a sistemului 
energetic românesc și cu sentimente de prețuire și sprijin pe 
lucrătorii din acest sistem, de la linior sau turbinist, până la 
cercetător sau proiectant or inovatorul / inventatorul aplecat 
spre perfecționarea fiecărui element din multitudinea de elemente 
ce compun lanțul lung și complicat al ceea ce numim îndeobște 
sistemul energetic național al României. 

Autorul nu se jenează să vorbească, chiar dacă nu cu ton 
critic-acuzator de năruirea lentă (dar sigură) a cercetării 
științifice românești în fața valului și atracției către zone mai puțin 
ortodoxe dar care, din păcate, caracterizează firea existențialistă 
a omului. Astfel, domnul Indre spune, la un moment dat, vorbind 
despre acest aspect al reformei, citez „Vraja și forța de atracție 
a comisioanelor, a vizitelor de informare și de documentare acasă 
la companiile producătoare, accesul la foarte multă documentație, 
participarea la simpozioane și conferințe internaționale, toate se 
constituiau în premise ale renunțării la competențele și 
posibilitățile industriei românești și a forțelor [românești] de 
cercetare chemate să o susțină. Am încheiat citatul. 
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Eseurile din capitolul patru al lucrării s-ar putea să-l 
surprindă pe cititor dar, din punctul subsemnatului de vedere, în 
realitate, autorul nu se poate desprinde de rigorile Eu-lui său de 
om cu simțul dreptății adânc înrădăcinat în sufletul lui de țăran 
cu frica lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea vede, în curgerea 
anilor și mersul evenimentelor destinul confiscat al devenirii 
României, dezastrul care ne paște ca țară și ca popor, amarul 
generalizându-se și copleșindu-ne. Tristețea este că nu am 
întrevăzut în toată analiza, destul de minuțioasă, făcută de un om 
erudit, bun și fin observator al mersului societății românești în 
ansamblul ei planetar, un om superior calificat și indestructibil 
atașat meseriei, profesiunii căreia i s-a dedicat și domeniului său 
de competență, nu întrevede și nu ne spune una, măcar una din 
căile de ieșire din marasmul ce ne așteaptă. Sau, poate nu a sosit, 
pentru domnia sa, momentul de a ni le împărtăși... 

 
Victor Vernescu 

 



 

 

 

 

 



ARGUMENT	

Motto: 

”Cel ce făcuse lumea, Yehova sau Satan 
Nu prevăzuse mintea și-n minte un dușman”  

Tudor Arghezi – La stele 

La jumătatea drumului vieții mele – „Nel mezzo del Camin 
de Nostra Vita”, cum începe Dante Alligheri Divina Comedie –, 
pe când aveam un an peste 35, curgerea uniformă a acesteia s-a 
întrerupt brusc, cauzată de schimbarea radicală a sistemului 
politic și social, urmare a sângeroaselor evenimente din decembrie 
1989. Peste noapte tot ceea ce era considerat până atunci bun, 
corect și normal din punctul de vedere al regulilor, legilor și 
principiilor pe care funcționa societatea, a devenit rău, de 
neacceptat, incorect, anormal. Totul trebuia revăzut, prioritățile 
trebuiau regândite, a început atunci un amplu proces de reformare 
a societății, de schimbare a cadrului legislativ, de la Constituție și 
până la ultimul act din componența sistemului de drept pozitiv 
românesc, a început reconstrucția și redefinirea tuturor insti-
tuțiilor și a tuturor mecanismelor de organizare și de funcționare 
a societății.  

Imediat după 1989 am început să activez în domeniul 
managementului Regiei Autonome de Electricitate - RENEL și am 
fost activ implicat în procesele de restructurare și reformă, mai 
întâi în Direcția Generală de transport și Distribuție a Energiei 
Electrice, mai apoi în conducerea centrală a RENEL, în cadrul 
Direcției de Strategie și Dezvoltare Economică. A fost o perioadă 
fierbinte de reorganizări succesive în scopul adaptării activităților 
de producere a energiei electrice și a energiei termice, de transport 
al acestor forme de energie, de distribuție și comercializare, ținând 
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cont de cerințele economiei de piață bazată pe proprietatea privată 
și pe concurență, pe diminuarea rolului pe care statul urma să îl 
aibă în economia de piață. 

Atunci am realizat cât de folositoare erau pentru mine 
eforturile depuse în școală și după intrarea în producție de a-mi 
îmbunătăți permanent cunoștințele de limba engleză, limba 
franceză precum și încercările de a studia limba germană pe cont 
propriu. Am folosit aceste cunoștințe pentru o documentare 
neîntreruptă și pentru relaționarea cu specialiști din Europa, SUA, 
Coreea de Sud și din alte părți ale lumii. Deschiderea spre lume a 
fost neașteptat de mare, am putut să valorific entuziasmul și 
curiozitatea vârstei, am fost implicat permanent în procesele de 
restructurare și reformă, în proiectele de înnoire a modalităților 
de organizare și desfășurare a afacerilor, în efortul constant de 
asimilare a noilor tehnologii, activitate pe care am avut 
posibilitatea și oarecum privilegiul de a o continua până în ultima 
zi de lucru, înainte de pensionare.  

În tot acest parcurs am călătorit cu barca minții pe valurile de 
ocean ale reformei, entuziasmat și plin de speranță și de așteptări 
la început și din ce în ce mai critic și dezamăgit, pe măsură ce 
constatam că rezultatele acestor acțiuni și decizii, de cele mai 
multe ori bine intenționate, au condus la realitatea ne-
încurajatoare a zilelor noastre, departe de idealurile de început de 
nouă epocă. Idealizările inițiale ale promotorilor reformei, 
promisiunile și, de ce nu, convingerile lor erau bazate pe cinste 
și corectitudine, nu au întrevăzut, din păcate, corupția, minciuna 
și continua manipulare aduse de jocul de interese personale și de 
grup ale multora dintre cei care au profitat și s-au îmbogățit prin 
orice mijloace și au acționat nu spre prosperitatea și progresul 
țării, nu pentru creșterea bunăstării generale, nu spre creșterea 
gradului de cultură și civilizație, ci pentru sporirea fără limită a 
averilor proprii, spre creșterea discrepanțelor între cei bogați și 
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cei săraci (sau sărăciți), spre instituirea unor comportamente ale 
celor puțini și puternici marcate de aroganță, dispreț și nepăsare 
față de problemele oamenilor de rând.  

Din observarea acestor aspecte și fenomene sociale s-au 
alimentat reflecțiile și meditațiile personale cuprinse în eseurile 
publicate în acest volum. Mintea lucidă și bine intenționată poate 
însă să rămână dușmanul cel mai de temut al acestor dezvoltări 
nesănătoase și să producă, cu toate riscurile, o răscoală epocală 
de dimensiunea celei invocate de marele poet patriot Tudor 
Arghezi în profundul poem „La stele” din care am preluat motoul 
sub semnul căruia am redactat acest Argument. 

 
Gheorghe Indre 

2 iunie 2021 
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1.1.	ASUPRA	COMPATIBILITĂȚII	POPORULUI	
ROMÂN	CU	PROCESUL	DE	REFORMĂ		
A	SECTORULUI	ENERGIEI	ELECTRICE	

Procesul de concepere și definitivare a programului de 
restructurare și reformă ale sectorului energiei electrice este de 
mare complexitate; trebuie luate în considerate aspecte de ordin 
economic, politic, social și, în ultimul rând, dar nu mai puțin 
important, de ordin cultural - înțelegând prin aceasta întregul 
ansamblu de factori care determină sistemul de gândire, valorizare 
și acțiune. 

Programul de restructurare și reformă propus de RENEL se 
bazează pe analize detaliate de ordin științific, economic, juridic, 
social și pe conținutul unor studii elaborate de firme de consultanță 
specializate, cum este compania Bechtel. 

Soluțiile și variantele propuse au avut la bază înțelegerea 
temeinică și detaliată a caracteristicilor și particularităților tehnice 
și economice ale sectorului energiei electrice și al energiei termice 
din România, precum și a cadrului social, politic și economic în 
care RENEL își desfășoară activitatea. 

Elaboratorii propunerii de restructurare a sectorului energiei 
electrice, înțelegând importanța problemei, au difuzat spre consulta-
re soluția de restructurare propusă unui mare număr de specialiști, 
români și străini, pentru a obține cât mai multe puncte de vedere și 
opinii critice care să permită corectarea și îmbunătățirea acesteia. 

Primul obstacol sesizat care ar fi putut împiedica punerea în 
practică a soluției se referea la compatibilitatea modelului cultural 
cu tradițiile și comportamentul poporului român. Unele opinii 
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exprimate au formulat îndoieli referitoare la posibilitatea de a 
promova concurența și inițiativa privată în producerea și comer-
cializarea energiei. Nu întotdeauna rezultă foarte clar, dar în opinia 
unor experți străini apărea afirmația că elitele, în România ar fi 
concentrate doar în București, ceea ce nu este real nici cu referire la 
elitele culturale, nici cu referire la elitele altor profesii. Putem vorbi 
despre oamenii de elită, oameni reprezentativi prin rezultatele și 
performanțele lor în domeniile în care activează, în toate profesiile 
și categoriile sociale.  

Există, așadar, intelectuali de elită în toate marile orașe ale țării: 
Cluj, Timișoara, Iași, Brașov etc.; există profesori, învățători și 
preoți de elită în multe din orașele și satele țării, care își fac datoria 
cu cinste, cu corectitudine și cu modestie, care constituie modele de 
comportament și de atitudine pentru cei care îi cunosc, pentru tinerii 
care vor să-și întemeieze un viitor. Există, cu certitudine ingineri, 
economiști și oameni de afaceri de elită răspândiți pe tot teritoriul 
acestei țări, care își desfășoară activitatea cu rezultate remarcabile. 
De asemenea, există nu puțini muncitori de elită admirați de colegi, 
prețuiți de șefi și respectați de tineri, adevărați maeștri în profesiile 
lor. România este o țara binecuvântată cu agricultori și gospodari de 
elită, care se disting prin bogăția și aranjamentul caselor și 
gospodăriilor lor și care dau adeseori tonul și ridică ștacheta pentru 
nivelurile de performanță ale comunităților în care trăiesc și 
muncesc. 

Poporul român a dovedit de-a lungul existenței sale o 
formidabilă capacitate de generare și a născut și crescut elite 
culturale de dimensiune universală, dacă ar fi să ne gândim numai la 
Eugen Ionescu, Mircea Eliade, Emil Cioran, marii noștri creatori de 
literatură între care a strălucit Mihai Eminescu, matematicieni, 
doctori, ingineri și inventatori precum Grigore Moisil, Mihail 
Solomon, Traian Vuia, Aurel Vlaicu, Henry Coandă, Nicolae 
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Vasilescu Carpen, Gogu Constantinescu și mulți, mulți alții. 
România s-a constituit, după unirea din 1859 și obținerea 
independenței în 1877, ca un stat modern, racordat la pulsul vieții 
europene și preocupat de creșterea sa economică, de promovarea 
celor mai noi cuceriri ale tehnicii vremii, una dintre faptele notabile 
fiind aceea că Timișoara a fost primul oraș din Europa în care s-a 
introdus iluminatul electric al străzilor.  

Dar cele mai mari progrese le-a înregistrat România după 
primul război mondial, după întregirea teritoriilor locuite de români 
în granițele unui singur stat modern, în plin avânt economic. Anul 
1921 a fost un moment în care s-a produs un amplu proces de 
reformă în agricultură; țăranii români, care au apărat țara cu arma în 
mână învingând moderna armată germană la Mărășești, Mărăști și 
Oituz au fost împroprietăriți, ei sau urmașii lor. 

Țăranii, care constituiau marea majoritate a locuitorilor țării, au 
manifest dintotdeauna un acut simț al proprietății private, un respect 
aproape religios pentru pământ, pentru a cărui agonisire și apărare 
erau gata să se bată până la moarte. De fapt, țăranii care au luptat în 
primul sau în cel de-al doilea război mondial nu luptau în numele 
unui patriotism abstract, formulat mai târziu în searbede teoretizări 
ideologizante. Ei luptau cu gândul la pământul de acasă, pe care 
înțelegeau să-l apere, să-l îngrijească și să-l sporească, acesta fiind 
singura garanție a dăinuirii lor și a familiilor lor. Ilustrative sunt în 
acest sens opere literare ca Noi vrem pământ de G. Coșbuc, Ion sau 
Răscoala de Liviu Rebreanu și multe altele. 

Dezvoltarea României între cele doua războaie mondiale a 
determinat apariția, în orașe, a unei pături însemnate de negustori și 
mici meseriași, proprietari de ateliere sau mici făbricuțe, care activau 
într-un mediu de piață concurențial, conștienți de faptul că 
seriozitatea, cinstea și corectitudinea în afaceri reprezentau garanția 
durabilității afacerilor lor. 
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România interbelică dispunea și de un sistem bancar la nivelul 
țărilor europene, practica împrumuturilor fiind unul din instru-
mentele de baza ale activității întreprinzătorilor particulari, favorabil 
și stimulator pentru dezvoltarea activităților economice pe baze 
comerciale. 

Dacă anul 1921 a reprezentat anul reformei agrare, anul 1923 a 
adus României o constituție modernă, care instituia bazele juridice 
ale realizării unor progrese economice ce au făcut ca, în 1938, 
România să fie apreciata ca „Belgia Orientului” și aceasta în 
condițiile în care România nu a avut nici un imperiu colonial ca sursă 
de materii prime și bogății ci, dimpotrivă, a fost întotdeauna ținta 
agresiunilor imperialiste de la Răsărit, de la Vest și de la Sud. Ceea 
ce cred că trebuie subliniat în mod deosebit în contextul îndoielilor 
privind promovarea proprietății și inițiativei private în sectorul 
energiei electrice, este stipularea prevăzută în Constituția din 1923 
la capitolul STAT, ca funcție principală a statului: „Statul apără 
proprietatea și pe proprietar”. (Prin Constituția din 1991 dreptul 
asupra proprietății private a fost reintrodus, prin formularea de la art 
44: „(2) Proprietatea privată este garantată și ocrotită în mod egal de 
lege,...”) 

Sub semnul unor astfel de prevederi, Parlamentul României a 
adoptat, în 1924, prima lege a energiei, care a fost apoi modificată în 
1929, deoarece nu încuraja suficient pătrunderea capitalului străin în 
sector, după cum se afirma în expunerea de motive. Este de remarcat 
că în iulie 1930, în același cadru constituțional, parlamentul a adoptat 
o lege privind desfășurarea și reorganizarea pe baze economice și 
comerciale a întreprinderilor publice ale statului, în rândul cărora se 
numărau și numeroase întreprinderi de electricitate și de gaze, 

Acestea sunt rădăcinile care alimentează portaltoiul pe care 
elaboratorii procesului de restructurare și reformă doreau să 
altoiască mlădița roditoare a gândirii comerciale și concurențiale în 
sectoarele de producere și de furnizare a energiei electrice. 
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Reforma întregii economii românești este, de fapt, una dintre 
prioritățile susținute de întreaga societate românească, nu numai de 
elite, așa cum a confirmat-o din plin opțiunea politică exprimată de 
poporul român în noiembrie 1996. Această opțiune este, de fapt, 
regăsirea tradițiilor și a aspirațiilor firești ale națiunii române, 
curmate brutal și nemilos de Armata Roșie, care a impus în România 
deceniului V al veacului trecut un sistem politic și economic străin 
de aspirațiile și idealurile poporului român. 

Din aceste motive este nepotrivit și neîntemeiat să vorbim de o 
incompatibilitate culturală ca obstacol în calea promovării 
proceselor de restructurare și de reformă ale sectorului energetic. 

 
Decembrie 1997 
 

 



 

 

 

 
 
 
 



1.2.	REFLECȚII	ASUPRA	PROCESULUI		
DE	RESTRUCTURARE	ȘI	REFORMĂ	

În ultimii doi ani m-am întrebat adeseori care este înțelesul 
corect al cuvântului reformă? Gândul mă trimitea la cărțile de 
istorie și la marile procese de reformă despre care am aflat în anii 
de școală elementară, dintre care cel mai pregnant îmi apăreau în 
minte perioadele de reformă reținute de mine și de majoritatea 
colegilor mei de generație ca rezultat al instrucției asigurată de 
școala generală, integrate bagajului de informații și cunoștințe de 
cultură generală. 

Se distingeau așadar, pentru mine, următoarele etape istorice: 
• Scurta perioada de șapte ani (1859-1866) de după Unirea 

Principatelor, în care domnitorul A. I. Cuza a secularizat averile 
mănăstirești și a împroprietărit țăranii, a eliberat robii mănăstirești 
redând demnitatea unei mari categorii de oameni oropsiți și 
vitregiți de soartă. Transformările realizate în acea perioadă a 
istoriei neamului vizau, în fond, în acea vreme, eliminarea unor 
stări de lucruri specifice evului mediu și promovarea unor noi 
raporturi între oameni, a unor noi forme de organizare a instituțiilor 
statului, în acord cu instituțiile statelor moderne europene, tinzând 
la atingerea standardelor de dezvoltare economică din vestul 
continentului.  

În plus s-au dispus măsuri de laicizare a învățământului, de 
reorganizare a instituțiilor fundamentale ale statului: armata, 
poliția, instituțiile financiare ș.a. 

Începuse, de fapt, un amplu proces de democratizare a 
societății românești, care s-a continuat cu o și mai mare intensitate 
după câștigarea Independenței în 1877 și după schimbarea formei 
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de organizare a conducerii statului și instaurarea monarhiei 
parlamentare ca forma de stat. S-au creat, astfel, bazele 
construcției statului român modern pregătit și capabil să 
asimileze, să adopte și să creeze cadrul legislativ, instituțiile și 
mecanismele de funcționare specifice lumii moderne. 

• A doua perioadă mare de reformă, care îmi revenea apoi în 
minte, era perioada imediat următoare primului Război mondial, 
perioada în care prin Unirea cu Transilvania, Banatul, Basarabia 
și Bucovina, Regatul Român s-a transformat în România Mare, 
un stat nou, de orientare europeană, care reprezenta în Balcani o 
forță economică și militară de primă mărime. Luptătorii de la 
Mărășești, Mărăști și Oituz, erau, în marea lor majoritate, țărani 
sărmani, dar înzestrați prin structură, educație și crez religios cu 
o mare putere de dăruire și cu sentimente de solidaritate și 
camaraderie remarcabile, care și-au apărat țara cu demnitate, 
curaj și dăruire fără margini și care au fost răsplătiți prin 
împroprietărire cu pământ în procesul de Reformă agrară din 
1921. Această transformare socială de proporții era menită să 
spargă definitiv rămășițele de relații feudale care mai persistau 
încă în agricultura românească. Evoluția democratică, ce a 
constituit baza de dezvoltare a procesului de reformă globală ce a 
urmat după război, a culminat cu adoptarea Constituției României 
din 1923, fundamentul juridic pe care, în anii ce au urmat, s-a 
construit un sistem de legi și norme juridice, democratic, modern 
și foarte eficient. Acesta a permis promovarea dezvoltării 
industriale și comerciale a economiei României atingându-se, 
potrivit recensământului din 1938, niveluri de creștere și 
performanță fără precedent în istoria noastră. 

• Și, în sfârșit, ultima referire pe care modesta mea zestre de 
cunoștințe de istorie îmi permitea să o fac se adresează reformei 
agrare ce a urmat după cel de al doilea război mondial. Aceasta s-
a înfăptuit în 1945 și a avut, după părerea mea - cel puțin la 
început și oarecum schematic -, o intenție de repetare a soluțiilor 
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adoptate în 1921 pentru continuarea proceselor de întărire a 
puterii economice a țărănimii, clasa socială majoritară în 
România acelor vremi. 

Față de aceste trimiteri înapoi în timp, cu titlul de revelatoare 
aduceri aminte, pentru mine ca persoană, reforma pe care noi o 
trăim în prezent trebuie înțeleasă și considerată plecând de la ceea 
ce a adus nou în evoluția societății românești Constituția 
României din 1991, precum și toate dezvoltările legislative și 
normele cu caracter juridic apărute în baza ei, ca și reconsiderarea 
valabilității unor legi și reglementări care-și pierduseră puterea de 
acțiune în perioada 1945-1991, dar ale căror prevederi pot fi 
aplicate fiind perfect valabile în condițiile constituționale actuale. 

Din punctul de vedere al sectorului energiei electrice și al 
energiei termice, reforma trebuia decodată plecând de la noul 
cadru legislativ și de reglementare care constituie noua legislație 
de bază, specifică pentru desfășurarea activităților economice și 
comerciale din sector. În această legislație în care cele mai 
importante acte normative le reprezenta OUG 63/98 pentru 
energia electrică și energia termică și OUG29/98 privind 
înființarea Autorității de Reglementare în domeniul Energiei 
(ANRE). 

Sceptic gândind, putem afirma că, atât timp cât aceste două 
acte normative nu erau încă aprobate de Parlament și promovate 
ca legi, dezvoltările proceselor de reformă în sectorul energiei 
electrice, care aveau la bază prevederile acestor acte, erau încă 
sub amenințarea pericolului de a fi regândite, de a trebui să fie 
reconsiderate și refăcute conform deciziilor politice de modificare 
ale celor două acte normative menționate, decizii ce puteau să fie 
adoptate în urma dezbaterii lor în Parlament. 

Pe de alta parte, analizând situația logic, cu luciditate, 
maturitate și cu realism, exista, în opinia mea, o serie de invarianți 
ai acestor posibile decizii politice, determinați de aspirația 
europeană a societății românești, de dorința noastră a tuturor de a 
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atinge standardele de dezvoltare și de eficiență economică ale 
statelor din Uniunea Europeană, de dorința exprimată concertat 
de toate forțele politice din România (prin acordul de la Snagov 
pe baza studiului comisiei Postolachi) de a ne integra în viitor ca 
membrii cu drepturi depline ai U.E.. Cele două acte normative 
menționate, OUG 63/98 și OUG 29/98 sunt, din acest punct de 
vedere, elaborate în litera și în spiritul lor, în concordanță cu 
principiile și prevederile legislației în materie din Comunitatea 
Europeană, ilustrată de Directiva U.E. 92/96 privind crearea 
pieței interne de energie electrică. 

Putem spune, deci, că ne înscrisesem pe drumul cel bun și ne 
propunem ca, în numerele viitoare ale acestei publicații, să 
continuam detalierea analizei și descifrarea înțelesului reformei și 
a progreselor înregistrate și, privind retrospectiv, să evaluam 
critic și constructiv etapele parcurse, să învățăm din aceste 
experiențe pentru a putea învăța din greșeli. 

Meditațiile începute cu modesta memorare a experiențelor 
ilustrative din trecutul țării noastre, rugăm a fi considerate de 
cititori ca un preambul al unei tulburătoare lecții de istorie 
contemporană trăită de noi și menită să ne ilumineze calea spre 
realizarea aspirațiilor noastre de bine și de progres. 

 
 
 

 



1.3.	PREȚUL	REFORMEI	

Motto: 

„O, Sancta simplicitas” 

Jan Hus 

Continuând linia deschisă prin editorialul din numărul 
anterior al buletinului nostru, vom încerca, în cele ce urmează, să 
răspundem la o nouă întrebare tulburătoare și de mare actualitate 
pentru zilele și vremurile pe care le trăim, pentru experiențele 
noastre personale de zi cu zi în raport cu complicatul proces de 
reformă. Dacă în numărul anterior încercam să dăm un înțeles 
cuvântului reformă, cu trimiteri la lecțiile de istorie, azi întrebarea 
la care vrem să răspundem se concentrează pe evaluarea sau 
estimarea prețului reformei. Cu alte cuvinte, mult așteptatele 
roade și estimatele transformări în bine care ni se promit și pentru 
a căror realizare ne angajăm zi de zi mai mult sau mai puțin 
conștienți, cu toate strădaniile și puterea noastră de muncă și 
creație, vin ele oare de la sine, sau trebuie plătite de toți și de 
fiecare în parte? și dacă răspunsul este da, atunci cât trebuie să 
plătim fiecare, cum poate fi achitată această datorie, de unde și cu 
ce mijloace și resurse putem noi, simpli trăitori pe acest pământ, 
să achităm prețul pentru a intra într-o lume mai stabilă, mai 
prosperă, mai puțin plină de incertitudini și amenințări decât cea 
în care trăim noi acum, aici? După cum cititorii pot observa, 
simpla și nevinovata, aparent naiva și banala noastră întrebare a 
explodat într-un potop de întrebări mărunte, mai mici și mai 
precise, mai sâcâitoare, dar parcă mai pline de sens, în măsura în 
care ele adresează de acum concret propria noastră existență, 
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individualitățile noastre concrete și împovărate de îndoieli, 
amenințări, griji și probleme, dar și capabile de entuziasme, 
mobilizări și angajări, de creație și descoperire de soluții, în stare 
să plăsmuiască vise, să genereze speranțe și orizonturi de lumină, 
să imagineze un viitor nu numai pentru noi și nevoile noastre 
imediate, trecătoare și lipsite de importanță în curgerea istoriei 
lumii, dar și pentru copiii noștri și pentru copiii copiilor lor. 

Cum am putea oare găsi o cheie, un răspuns la această 
strădanie justificată de determinare a prețului reformei? Sigur că, 
cu mijloacele științei economice contemporane, întemeiate pe 
gândirea logică și foarte structurată a raționamentului științific, 
putem emite repede un model formal al abordării acestei 
probleme care ne va spune, în esența lui simplificatoare, că prețul 
este legat de o tranzacție, adică de un proces de vânzare și 
cumpărare, că el este doar un instrument care să faciliteze un 
schimb liber consimțit între doi parteneri de afaceri. Și tot o astfel 
de simplificare scientistă ne-ar mai spune că, atât timp cât vorbim 
de preț în accepțiunea teoriei economice, reforma devine o marfă, 
adică un bun cu o anumită valoare de întrebuințare sau cel puțin 
un serviciu pe care un prestator îl face în favoarea unui client 
beneficiar. Marfă - ne este clar că reformă nu poate fi, deoarece 
ea nu are substanțialitate, nu poate fi măsurată sau cântărită, cele 
cinci simțuri omenești cu care noi investigăm în primă instanță 
lumea înconjurătoare nu pot percepe reforma în mod direct și 
oricum nu o pot percepe ca pe o realitate palpabilă.  

Așadar, dacă marfă nu este, conform raționamentului de mai 
sus, ar rezulta că, din perspectiva unei evaluări cu mijloacele 
teoriei economice, reforma, mai precis realizarea ei, ar trebui să o 
considerăm o prestare de serviciu. Această sugestie ne-ar 
deschide, ea însăși, un nou teritoriu de interogații. Cine prestează 
acest serviciu și după ce reguli și, mai ales, cât de conștient și de 
organizat? Cine beneficiază de serviciul sau serviciile prestate? 
Care este poziția și rolul nostru în toată această uriașă afacere? 
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Suntem prestatori, suntem beneficiari, avem ambele calități? Și 
dacă da, cât din fiecare? 

Aceeași teorie economică pe care încercăm să o folosim în 
abordarea problemei ne obligă să relaționăm prețul cu costurile și 
ne spune că prețul trebuie să reflecte costurile angajate în măsura 
în care toate eforturile și resursele angajate au o expresie valorică 
precis și corect determinată. Dar au oare toate eforturile și 
resursele angajate într-un proces ca cel al reformei o expresie 
valorică? Și dacă da, cât de corect este atașată această valoare în 
raport cu ce sistem de judecăți și pe ce scară de valori? Și iată că 
punând aceste întrebări de bun simț, cam dăm de fundul sacului 
în ce privește cunoștințele și informațiile economice și constatăm 
că înțelesul cuvântului preț din titlul modestului nostru editorial 
depășește limitele atribuite lui de pragmatismul și concretețea 
simplificatoare a științei economice, impuse de nevoi omenești de 
înțelegere, control și stăpânire a realității și îmbracă un spectru 
mult mai larg de conotații asupra cărora ne propunem să reflectăm 
în cele ce urmează. 

Dacă am înțeles că investigând cu pragmatism negustoresc 
problema prețului reformei nu reușim să găsim răspunsul dorit, 
atunci singura modalitate, care în opinia noastră ne rămâne în 
încercarea de a desluși un răspuns cât de cât logic, convingător și 
ilustrativ, cu o minimă putere de iluminare și cuprindere a 
sensurilor, este aceea de a arunca din nou, peste umărul eu-lui 
nostru derutat, o privire în trecut, în istoria universală a neamului 
omenesc, care a înregistrat, cel puțin în ultimele două milenii, 
uriașe și convingătoare procese de reformă, răscolitoare și 
remarcabile prin impactul, durabilitatea și rezultatele lor. 

Vom încerca așadar să facem o scurtă incursiune în istoria 
zbuciumată și plină de învățăminte a uneia din cele mai mari, mai 
puternice, mai stabile și mai importante instituții din lume, 
Biserica Catolică. Construită pe baza catolicismului care 
reprezintă o confesiune creștină organizată și oficializată în 
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apusul Europei după marea schismă din 1054, Biserica Catolică 
reprezintă în zilele noastre un exemplu de organizare 
instituțională pe cinci trepte ierarhice de o foarte mare stabilitate 
și funcționalitate, și care este, totodată, și una din cele mai mari 
forțe spirituale ale lumii, influențând și, nu arareori, reușind să 
determine cursul evoluției multor evenimente și fenomene sociale 
și politice de dimensiune planetară. 

În cursul milenarei ei istorii, Biserica Catolică a fost 
confruntată cu un lung șir de crize și procese de reformă, 
intenționând să găsească cele mai adecvate forme de exprimare a 
spiritului omenesc, de descoperire a soluțiilor de echilibrare a 
eului uman în raport cu multele sarcini, tentații, vise, entuziasme, 
provocări, spaime, incertitudini, griji și agresiuni venite din 
interiorul sau exteriorul său. 

Prima marea reformă cu care a fost confruntată Biserica 
Catolică a fost inițiată în Cehia, la sfârșitul secolului al XIV-lea 
și începutul secolului al XV-lea de către Jan Hus (magistrat și 
rector al Universității din Praga), reformator religios și inițiatorul 
mișcării religioase și social-politice a husismului,. Pentru curajul 
și îndrăzneala sa de a regândi ritualul, de a inova și de a propune 
o nouă modalitate de expresie a sentimentului și crezului religios, 
a fost judecat de Conciliul de la Constantza, fiind excomunicat în 
1410, condamnat ca eretic și ars pe rug în anul 1415. Arderea pe 
rug era, în întunecatul ev mediu, o execuție publică, la care se 
participa ca la un spectacol, savurat adeseori cu o primitivă 
cruzime de anumiți privitori. Povestea destinului tragic al acestei 
execuții ar fi rămas una oarecare, similară multor asemenea 
evenimente frecvente și obișnuite pentru acea perioadă, dacă nu 
s-ar fi înregistrat un fapt cu totul ieșit din comun. O bătrână din 
mulțimea asistentă, după aprinderea rugului, s-a apropiat cu un 
lemn în mână și l-a aruncat pe foc cu un gest de exaltare și furie, 
ca și cum ar fi vrut să se asigure că sunt suficiente lemne pentru 
ca ereticul să moară înghițit de flăcările devoratoare ale rugului 
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necruțător. De la înălțimea stâlpului pe care era legat, marele 
bărbat a privit-o cu compasiune și întristare și a rostit concluziv 
și plin de înțelepciune: „O, Sancta simplicitas” („O, Sfântă 
prostie”). Rostite în acea situație limită, vorbele au străbătut și 
străbat secolele ca cea mai convingătoare lecție despre îngăduința 
ce trebuie acordată oamenilor săraci cu duhul ale căror gesturi, 
manifestări beneficiază de scuza lipsei de pătrundere și înțelegere, 
de acoperirea unei nevinovate neputințe indusă de cauze și factori 
independenți de voința și rațiunea celui care face asemenea 
gesturi. 

Abandonând pentru moment firul poveștii, care ar merita 
continuată poate într-un viitor editorial pentru a-i defini toate 
semnificațiile, și revenind la tema meditației asupra prețului 
reformei, am vrea să concluzionăm, invocând ca preț acest 
exemplu al martiriului asumat conștient și responsabil și 
redescoperirea multelor ruguri simbolice pe care au ars în urma 
cu 10 ani sute de ființe și conștiințe care, începând cu morții 
Timișoarei și continuând cu cei din București și de pe întreg 
teritoriul țării, s-au mistuit pentru a plăti prețul dreptului de a 
iniția reforma și orice subevaluare sau persiflare a acestui preț 
trebuie circumscrisă ca aparținând unei „Sancta simplicitas” 
pardonabile. Acest sacrificiu suprem este, în modesta noastră 
opinie, o unica referință, este măsura cu care trebuie să ne 
judecăm faptele și acțiunile atunci când vrem să apreciem cinstit 
și cu luciditate eforturile și contribuția proprie la succesul acestei 
întreprinderi uriașe, dătătoare de speranțe și certitudini care este 
reforma societatii romanești. 

 
 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 



1.4.	RITMURILE	REFORMEI	(I)	

Vom încerca în acest nou editorial să reamintim și să urmărim 
principalele procese și etape parcurse în încercările de reformare a 
sectorului energiei electrice și energiei termice din România. 
Trebuie să observăm încă de la început că transformările succesive 
ce au avut loc după 1989 în activitatea și viața energeticienilor din 
țara noastră nu au avut o dezvoltare liniară progresivă, că s-au 
înregistrat, atât progrese, cât și alunecări, etape de stagnare și de 
căutare, precum și perioade de avânt mai mult sau mai puțin 
controlate. 

Există însă o serie de momente esențiale care, în opinia noastră, 
ar trebui consemnate și evidențiate ca pietre de hotar, precum și o 
serie de trăsături permanente ale tuturor transformărilor ce au avut 
loc, tendințele fiind orientate întotdeauna spre promovarea 
mecanismelor economiei de piață, spre eficientizarea activităților 
economice, spre creșterea preocupărilor pentru consumatori, pentru 
a asigura acestora servicii fiabile și de o calitate mărită. 

Prima schimbare semnificativă, care s-a produs după 1989, în 
fapt în primele luni ale anului 1990, a fost dispariția structurii 
politice de partid din întreprinderile fostului Minister al Energiei 
Electrice (MEE) și reorganizarea mișcării sindicale pe principii 
noi, în care se prevedea eliminarea dimensiunii politice a 
organizațiilor sindicale și fundamentarea lor pe necesitatea apărării 
drepturilor sociale și economice ale lucrătorilor din sector. 

Modificările legislative ulterioare au schimbat raporturile 
dintre salariați și conducerile fostelor întreprinderi de electricitate, 
afirmarea intereselor și drepturilor salariaților începând să fie 
formulate de pe poziții noi care au condus la încheierea contractelor 
individuale și colective de muncă și la definirea unor raporturi mai 
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clare și mai transparente între organizațiile economice și membrii 
lor. 

Sfârșitul anului 1990 a adus primele schimbări majore în 
structura de organizare a activităților economice din cadrul 
sectorului energiei (electrice și termice). 

Emiterea legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților 
economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și a 
Legii 31/1990 privind societățile comerciale au creat baza juridică 
pentru prima mare reorganizare a sectorului după 1989. S-a creat 
astfel, pe baza acestor legi, Regia Autonomă de Electricitate 
(RENEL) care a inclus toate întreprinderile de rețele și centrale 
electrice din fostul MEE și institutele de studii și cercetări care au 
aparținut de MEE, respectiv: ISPE, ISPH, GEOTEC și 
ICEMENERG. Activitățile de construcții montaj care aparțineau 
de fostul Minister al Energiei Electrice s-au organizat în afara 
RENEL ca societăți comerciale, urmărindu-se ca în RENEL să se 
păstreze activitățile de bază: producerea, transportul, distribuția și 
furnizarea energiei electrice și energiei termice. 

La sfârșitul anului 1991, RENEL a angajat un consultant de 
specialitate, Compania de Consultanță Bossard, pentru elaborarea 
unui studiu privind reorganizarea regiei ținând cont, atât de 
aspectele economice și comerciale, de transformările care se 
produceau în societatea românească, angajată într-un amplu proces 
de democratizare și înscrisă pe un drum ferm al reformei 
economice și legislative, cât și de schimbările care se prefigurau în 
industria de electricitate în lume (apăruseră primele forme de 
organizare pe baze concurențiale în Anglia, Chile, Norvegia s.a.). 
Studiul s-a dovedit util, pe baza lui s-a definit o nouă formulă de 
organizare a regiei, au fost bine definite rolul, atribuțiile și 
competențele filialelor, s-au creat direcțiile generale și o direcție de 
strategie și dezvoltare cu un serviciu specializat pe proiectare de 
tarife pentru energia electrică și energia termică, toate din 
perspectiva unei funcționări pe baze comerciale. 
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In perioada 1992-1995 RENEL, beneficiind de asistența 
oferită de U.E. prin programul Phare și de asistența Băncii 
Mondiale și a USAID, a început elaborarea unei strategii de 
dezvoltare pe termen mediu (5 ani), document finalizat și aprobat 
de Guvern în iulie 1995, și care preconiza reorganizarea modului 
de conducere a regiei, promovarea metodelor economice bazate pe 
centre de costuri, cu control și conducere prin bugete. 

Ca elemente externe RENEL, se pot menționa câteva eveni-
mente de mare însemnătate pentru evoluția viitoare a proceselor de 
reformă și anume: 

 pe plan intern, adoptarea Constituției României în decembrie 
1991 cu precizările referitoare la caracterizarea proprietății statului 
și definirea categoriilor de proprietate publică și proprietate privată 
a statului; 

 pe plan european, s-a inițiat procesul de elaborare a unei 
directive privind liberalizarea pieței de electricitate în țările din 
U.E., directivă finalizată și adoptată abia în iunie 1996 și 
cunoscută sub numele de Directiva 92/96 pentru crearea pieței 
interne de electricitate; 

 s-a demarat un proces similar în Europa pentru elaborarea 
unei directive privind liberalizarea pieței de gaze naturale, 
directivă finalizată în 1997; 

 s-a început procesul de elaborare a Cartei Europene a 
Energiei, document finalizat în decembrie 1994 și semnat de 
România , fiind ratificat în 1997. 

Pe fondul acestor preocupări, în RENEL s-a inițiat la sfârșitul 
anului 1992 procesul de elaborare a unui proiect al legii energiei 
care să se constituie în baza juridică pentru reorganizarea 
activităților din sectorul energiei electrice pe principiile 
economiei de piață. Sub coordonarea Direcției Generale de 
Energie din Ministerul Industriilor s-au elaborat în cadrul 
Direcției de strategie și dezvoltare din RENEL o serie de teze 
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pentru legea energiei și mai multe versiuni de proiecte ale legii în 
perioada 1992-1994, activitate reluată în 1995 și finalizată cu un 
proiect de lege însușit de Ministerul Industriilor, supus spre 
avizare și avizat de o serie din ministerele interesate, dar pentru 
care nu s-a reușit promovarea la Guvern înainte de alegerile din 
1996. Acest proiect se bazează pe un model în care RENEL, 
transformat în societate comercială și denumit Compania de 
Electricitate (Conel), urma să aibă rolul de cumpărător unic, 
păstrându-și structura de companie integrată pe verticală, 
îndeplinind funcțiunile de operator de sistem și de import și 
export de energie electrică. Legea prevedea posibilitatea apariției 
producătorilor independenți de energie care puteau să aibă acces 
la rețelele de transport și distribuție pe baza unor condiții și tarife 
negociate cu Compania de electricitate, care le prelua și cantitatea 
de energie produsă pe baza unor prețuri reglementate de o 
autoritate de reglementare ce urma să funcționeze în cadrul 
Ministerului Industriilor. 

Autoritatea de reglementare urma să aprobe și tarifele 
practicate de companie în relație cu consumatorii, asigurând astfel 
protejarea intereselor consumatorilor de energie electrică și 
energie termică. Trebuie să precizăm faptul că în anul 1995 a fost 
negociat un împrumut, în principal cu BIRD și BERD, pentru 
susținerea unor importante și necesare lucrări de retehnologizare 
în sectorul energiei electrice și al energiei termice. O componentă 
principală a acordului de împrumut prevedea resurse financiare și 
asistență tehnică internațională pentru continuarea procesului de 
reformă, în principal prin: 

 elaborarea unui studiu de opțiuni pe termen lung privind 
structura sectorului energiei electrice din România, finanțat prin 
ajutor nerambursabil de către Agenția Statelor Unite pentru 
Dezvoltare Internațională (USAID); 

 elaborarea unui studiu de dezvoltare, cu costuri minime, a 
instalațiilor de producere a energiei electrice și energiei termice, 
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finanțat prin ajutor nerambursabil acordat de U.E. în cadrul 
programului PHARE; 

 elaborarea unui studiu privind dezvoltarea rețelelor 
electrice de transport, finanțat prin ajutor nerambursabil acordat 
de U.E. în cadrul programului PHARE; 

 elaborarea a două studii privind evaluarea condițiilor și a 
posibilităților de interconectare a sistemelor energetice din 
România, Bulgaria și Albania cu rețelele UCPTE, finanțate prin 
ajutor nerambursabil de către U.E. în cadrul programului PHARE 
multi-țări; 

 elaborarea unui studiu privind evaluarea stadiului de 
realizare și a posibilităților și fezabilității continuării proiectelor 
de centrale hidroelectrice și termoelectrice aflate în diverse stadii 
de execuție, la care au fost întrerupte lucrările după 1989;   

 elaborarea a două studii privind definirea planurilor 
directoare de dezvoltare a rețelelor de distribuție pentru o zona 
rurală și pentru o zonă urbană reprezentative, finanțate prin ajutor 
nerambursabil acordat de U.E. în cadrul programului PHARE; 

 elaborarea unui studiu pentru definirea unui proiect pilot 
privind îmbunătățirea modului de realizare a activităților de citire, 
facturare și încasare în cadrul filialei de distribuție din București, 
finanțat prin ajutor nerambursabil acordat de U.E. în cadrul 
programului PHARE. 

Toate aceste acțiuni întreprinse de fosta Regie Autonomă de 
Electricitate, RENEL, au pregătit într-o anumită măsură procesul 
amplu de restructurare și reformă a sectorului care s-a declanșat 
după alegerile din 1996 de pe principii politice noi, cu o abordare 
diferită, caracterizată de o radicală schimbare a priorităților și a 
opțiunilor, răspunzând în fapt unei comenzi politice noi, ale cărei 
principale caracteristici sunt accelerarea ritmurilor, o anumită 
radicalizare a opțiunilor, o ridicare a stachetei exigențelor la 
nivelurile foarte ambițioase și foarte dificil de atins pe termen 
scurt.  
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Trebuie precizat însă că nici de această dată nu putem vorbi 
de o evoluție liniară, că s-au înregistrat și o serie de erori în 
evaluările și anticipările făcute și că procesul este unul viu, plin 
de dinamism, aflat în plină evoluție. Dar, despre modul detaliat în 
care au decurs evenimentele și s-au desfășurat acțiunile după 
1996 ne propunem să vorbim în numerele viitoare. 

 
Ianuarie 2000 

§ 
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În primăvara anului 1996 Compania de consultanță Bechtel 
International, având ca asociați companiile Arthur Andersen 
pentru analizele economico-financiare și ale politicilor de tarifare 
și compania Pierce Atwood pentru analiza cadrului juridic și de 
reglementare pentru sectorul energetic din România, a prezentat 
Ministerului Industriilor [(în cadrul căruia funcționa Direcția 
Generală de Energie (!)] raportul final al lucrării „Studiu de 
opțiuni pe termen lung privind restructurarea sectorului energiei 
electrice” la care s-a transmis un răspuns oficial de către BIRD 
în noiembrie 1996, după alegerile generale, când guvernul urma 
să se schimbe. Noul guvern, instalat după aceste alegeri, a revăzut 
opțiunile exprimate privind modul de restructurare și a solicitat 
consultantului o serie de completări la studiul elaborat, 
completări care s-au prezentat în martie 1997. 

Acest studiu, după o atentă, detaliată și profesională analiză 
a caracteristicilor tehnice și economice ale sistemului energetic 
românesc, a modului de organizare și funcționare a RENEL, 
precum și a cadrului legislativ și de reglementare din acea 
perioadă, propunea spre analiză patru opțiuni de restructurare pe 
termen lung:  

● Opțiunea I: a păstrării structurii integrate pe verticală și 
transformării RENEL într-o societate comercială care să presteze 
activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare pentru 
energia electrică și energia termică. Această formă de 
restructurare era prezentată în acord cu prevederile din proiectul 
de lege elaborat în 1995 despre care am vorbit în editorialul 
anterior. Se prevedea deci, pentru acest model, crearea autorității 
de reglementare, asigurarea accesului la rețele pentru producătorii 
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independenți și preluarea de către compania de electricitate a 
funcțiilor de dispecer și de coordonare a dezvoltării sistemului. 

• Opțiunea II-a: organizarea pieței angro de electricitate, 
care să permită introducerea concurenței la producere, apariția 
producătorilor independenți, apariția utilizatorilor eligibili care să 
aibă dreptul de a-și alege furnizorul de energie electrică și să 
încheie contracte directe cu producătorii și asigurarea accesului 
nediscriminatoriu la rețelele de transport și de distribuție, prin 
crearea instituției cumpărătorului unic, menită să achiziționeze 
întreaga cantitate de energie electrică produsă, să asigure 
derularea corectă a contractelor bilaterale dintre producători și 
consumatorii eligibili și să transfere avantajele concurenței în 
beneficiul consumatorilor captivi. 

• Opțiunea III-a: crearea unei piețe concurențiale angro 
pentru producerea și cumpărarea de energie electrică, separând 
funcțiile de producere, transport și dispecerizare și activitățile de 
distribuție și furnizare a energiei electrice. Vânzători și competitori 
la vânzare pe această piață angro urmau să fie producătorii de 
energie electrică organizați ca societăți comerciale independente, 
iar cumpărători - companiile de distribuție care urmau să 
desfășoare și activitățile de furnizare și utilizatorii eligibili 
constituiți, la început, din rândul utilizatorilor industriali foarte 
mari. Această structură prevedea și apariția unei burse de energie 
pentru stabilirea prețurilor de tranzacționare pe piața angro, pe baza 
unui mecanism de cerere și ofertă. 

• Opțiunea IV-a: era reprezentată de un model în care se 
separau și activitățile de distribuție de cele de furnizare și se 
preconiza pe termen lung deschiderea treptată a pieței cu 
amănuntul pentru energie electrică. Se prevedea și în acest caz 
crearea următoarelor entități: 

o companii de producere independente, viabile din punct de 
vedere economic și echilibrate ca posibilități de concurență; 
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o companii de distribuție regionale, comparabile ca mărime 
și viabile din punct de vedere economic; 

o companii de furnizare a energiei electrice care să cumpere 
angro și să vândă utilizatorilor eligibili; 

o și în cazul acestui model urma să se înființeze o bursă a 
energiei electrice pentru stabilirea prețurilor de tranzacționare și 
să funcționeze o autoritate independentă de reglementare pentru 
stabilirea prețurilor la activitățile și serviciile prestate în regim de 
monopol natural și protejarea intereselor consumatorilor captivi. 

Pentru susținerea eforturilor de restructurare a sectorului 
energiei electrice și energiei termice, RENEL a încheiat în luna 
martie a anului 1997 un contract de asistență tehnică la programul 
de restructurare cu compania de consultanță Coopers &Lybrand, 
devenită ulterior Price Waterhouse Coopers(PWC). Inițial, 
acest program avea o valoare de 3,9 mil USD și a fost finanțat 
din împrumutul de 110 milioane USD contractat de RENEL cu 
BIRD. Programul consta în elaborarea unui studiu și dezvoltarea 
unui set de acțiuni care cuprindea următoarele domenii: re-
structurare și reorganizare, resurse umane, contabilitate financiară, 
contabilitatea costurilor, verificarea fizică a mijloacelor fixe, 
activelor circulante și pasivelor, sistemul corporativ de bugetare și 
planificare, informatizarea activităților financiare și instruirea 
personalului. Acest program a vizat în principal susținerea proce-
sului de corporatizare a RENEL, având în vedere și necesitatea 
transformării din regie autonomă în societate comercială, decizie 
impusă prin prevederile OUG 30/97 aprobată prin Legea 207/97. 

În perioada aprilie 1997 - iunie 1998, asistența tehnică 
acordată în cadrul acestui program a urmărit, în principal, 
următoarele obiective: 

o introducerea contabilității bazată pe activități și a centrelor 
de cost; 
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o corelarea contabilității financiare cu exigențele standardelor 
internaționale de contabilitate (IAS); 

o elaborarea unui suport metodologic pentru evaluarea 
mijloacelor fixe, a activelor circulante și a pasivelor; 

o elaborarea unui suport metodologic pe linie de resurse 
umane; 

o pregătirea unui proiect de termeni de referință pentru un 
sistem informatic integrat pentru activitatea financiară; 

o acțiuni de instruire și pilotare a schimbării; 
o definirea unui model de piață angro pentru energia electrică 

în acord cu situația concretă din sistemul energetic românesc, cu 
precizarea principalelor restricții și necesități precum și a unor 
modele de contracte bilaterale, bazat pe un mecanism de alocare a 
veniturilor între participanții la piața angro de electricitate;  

o evidențierea necesităților de programe de calcul și 
aplicații software necesare pentru programare și dispecerizare a 
unităților de producere în condițiile unei piețe angro constituită 
dintr-o piață a contractelor bilaterale și o piață spot pentru 
tranzacționarea angro a energiei electrice. 

În primăvara anului 1997 a fost creat în RENEL Comitetul 
pentru Strategie și Reformă (CSR), ca structură menită să 
conceapă un program de restructurare folosind ideile din „studiul 
Bechtel” și programul de asistență tehnică menționat anterior. În 
scopul elaborării programului de restructurare, CSR a beneficiat 
și de un program de asistență tehnică interimară finanțat de 
USAID și acordat tot de firma Bechtel Internațional în cadrul 
căruia au fost elaborați termenii de referință pentru programul de 
restructurare a RENEL, în acord cu prevederile OUG 30/97 și ale 
„Declarației de politică energetică” emisă de Guvernul României 
în iunie 1997. 

În conținutul acestor termeni de referință se avea în vedere 
definirea unei structuri țintă pentru reorganizarea sectorului 
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energiei electrice și energiei termice, bazată pe opțiunea IV-a din 
studiul Bechtel, preconizându-se un model de restructurare foarte 
ambițios, pentru care urma să se realizeze și să se atingă structura 
țintă prin parcurgerea a trei etape care urmau să dureze circa doi 
ani și jumătate. Ideile de bază ale acestui program și, mai ales, 
elementele caracteristice ale structurii țintă au fost prezentate 
întregului personal al RENEL printr-un efort de comunicare 
desfășurat de membrii CSR și susținut prin înființarea buletinului 
Impuls, o adevărată tribună de dezbateri asupra problemelor 
esențiale cu care se confruntă procesul de restructurare și reformă. 
Prima formă a programului de restructurare elaborat în cadrul 
CSR a fost prezentată Primului Ministru de către Ministerul 
Industriei și Comerțului (MIC) și RENEL în luna septembrie 
1997. Această primă propunere nu a fost acceptată de cele două 
mari federații sindicale din sector și nu a primit nici aprobarea 
Guvernului, solicitându-se revederea ei și punerea de acord, 
ținând cont de punctele de vedere și observațiile formulate de 
reprezentanții sindicatelor. 

În paralel cu activitatea desfășurată în cadrul RENEL de către 
CSR, în vara fierbinte și plină de speranțe și entuziasm a anului 
1997, MIC a inițiat, sub coordonarea Direcției Generale a 
Energiei din minister, un amplu proces de elaborare a două 
documente fundamentale: „Strategia Energetică a României” și 
un nou proiect pentru „Legea Energiei”. Au fost constituite două 
colective separate de specialiști formate din ingineri, economiști 
și juriști cu mare experiență în domeniul energetic și cu o bună 
pregătire profesională. S-a stabilit un program precis de lucru care 
viza finalizarea acestor două documente până la sfârșitul anului 
1997. 

Aceste eforturi susținute urmăreau construcția unui cadru 
legislativ și instituțional nou care să susțină procesul de reformă 
preconizat prin programul de guvernare și să asigure alinierea 
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cadrului legislativ românesc la cerințele și principiile conținute în 
legislația specifică din Uniunea Europeană.  

Trebuia avut în vedere că în ceea ce privește liberalizarea și 
dereglementarea industriei energiei electrice în țările din Uniunea 
Europeana se luaseră o serie de decizii majore, concretizate în 
emiterea Directivei U.E. 92/96 privind crearea pieței interne de 
electricitate și în stabilirea unui calendar pentru implementarea 
prevederilor acestei directive care urma să se facă în majoritatea 
țărilor din U.E. cu începere de la 1 ianuarie 1999. Modul în care 
au fost utilizate în planul acțiunii și în plan decizional inițiativele 
și informațiile de mai sus va face obiectul unui viitor editorial. 

 
Februarie 2000 
 

  
 
 
 
 



1.6.	PRIMĂVERILE	REFORMEI	

Motto: 

 „Primăvară Muma noastră”  

(Cântec popular) 

Anotimp al triumfului și al reafirmării puterii transformatoare 
a vieții, primăvara aduce cu sine speranțe renăscute din victoria 
asupra dificultăților iernii, din confirmarea capacității noastre de a 
depăși încercările pe care condițiile vitrege ale climatului temperat 
continental excesiv, ce caracterizează partea de lume în care trăim, 
le reprezintă pentru noi, în mod deosebit din punctul de vedere al 
asigurării necesarului de energie. Marile cicluri de revitalizare a 
naturii sub toata multitudinea lor de reprezentări vegetale și 
animate influențează tonic pozitiv și comportamentul uman, 
trezind adeseori entuziasme și ambiții, generând planuri de viitor și 
programe de acțiune, unele pe termene scurte, altele cu orizonturi 
mai mari de timp. Astfel de atitudini angajante se pot regăsi atât în 
plan personal, cât și la nivelul acțiunii sociale; este perioada în care 
se prezintă bilanțurile pe anul anterior și se construiesc planuri, 
bugete și programe de acțiune pentru anul care urmează. 

Iată de ce ne-am gândit să încheiem prezentarea ritmurilor 
reformei sub semnul producțiilor și schimbărilor pe care ultimele 
patru primăveri le-au adus în modul de organizare și funcționare 
a sectorului energiei electrice și energiei termice din România. 

* 

Primăvara anului 1997 a adus, în primul rând, forma finală și 
o revedere la cererea MIC și RENEL a unor concluzii ale 
studiului Bechtel despre care am vorbit în detaliu mai sus. La 
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începutul lunii mai s-a înființat în RENEL Comitetul de Strategie 
și Reforma (CSR) ca structură internă a RENEL, menită să 
conceapă și să propună un program de restructurare a Regiei, în 
fapt un program de restructurare a sectorului energiei electrice și 
energiei termice. CSR a fost inițial constituit din specialiști de 
prestigiu cu mare experiență de conducere, marea majoritate fiind 
foști directori generali ai RENEL sau ai Grupurilor din cadrul 
RENEL, urmând ca, înainte de orice, aceștia să propună o formă 
finală a unor concluzii ale studiului Bechtel despre care am vorbit, 
deja, în detaliu.  

În iunie 1998 Guvernul României a adoptat o declarație de 
politică energetică care viza descentralizarea, demonopolizarea, 
introducerea concurenței, atragerea capitalului privat autohton și 
străin în sector prin privatizare, îmbunătățirea calității serviciilor 
prestate pentru utilizatori, practicarea unui nivel rațional al 
tarifelor, atât pentru energia electrică, cât și pentru energie 
termică, protejarea mediului înconjurător prin îmbunătățirea 
instalațiilor și a tehnologiilor. Totodată, a fost emisă OUG 30/97 
privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată ulterior prin 
Legea 207/97 care definea cadrul juridic de reorganizare a regiilor 
autonome ca societăți comerciale. Pe baza acestor documente 
normative și beneficiind de asistența tehnică a companiei 
americane de consultanță Bechtel, CSR a elaborat un program de 
restructurare pe care MIC și conducerea RENEL l-au prezentat la 
Guvern în septembrie 1997, program care nu a fost promovat în 
principal datorită observațiilor formulate de cele doua federații 
sindicale din RENEL. 

După această primă propunere a urmat un lung proces de 
negociere între reprezentanții administrației RENEL și sindicate, 
sub conducerea MIC. În toamna anului 1997 a avut loc prima 
remaniere de guvern, fiind schimbată conducerea MIC, noul 
ministru impunând revederea proiectului de lege a energiei, care 
a fost elaborat pentru a reglementa sectorul energiei electrice și al 
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gazelor naturale, și s-a decis refacerea proiectului numai pentru 
energia electrică și cea termică, așa cum era și ideea proiectului 
de lege din 1996, dar cu modificările impuse de noile idei privind 
restructurarea pe care le-a elaborat RENEL și care au fost însușite 
în mare parte de MIC. 

Primăvara anului 1998, așadar, a adus schimbări de orientare 
atât în RENEL, cât și la nivel de minister și guvern. În iunie 1998 
Guvernul României a adoptat o declarație de politică energetică, 
care viza descentralizarea, demonopolizarea, introducerea 
concurenței, atragerea capitalului privat autohton și străin în sector 
prin privatizare, îmbunătățirea calității serviciilor prestate pentru 
utilizatori, practicarea unui nivel rațional al tarifelor pentru energia 
electrică și energia termică, protejarea mediului înconjurător prin 
îmbunătățirea instalațiilor și a tehnologiilor. Totodată, după cum 
am mai spus, a fost emisă OUG 30/97 privind reorganizarea 
regiilor autonome, aprobată ulterior prin Legea 207/97 care definea 
cadrul juridic de reorganizare a regiilor autonome ca societăți 
comerciale. Pe baza acestor documente normative și având în 
vedere asigurarea asistenței tehnice din partea specialiștilor 
companiei RENEL, CSR și-a încetat existența. În schimb a fost 
creată, pe structura lui, Direcția de Reglementări și Implementare 
a Reformei (DRIR), ca structură destinată să identifice principalele 
reglementări necesare pentru funcționarea sectorului restructurat și 
să elaboreze teme de conținut pentru un program de studii care să 
conducă la redactarea acestor reglementări. Totodată, atât CSR, cât 
și, ulterior, DRIR au coordonat elaborarea studiului de re-
structurare corporativă contractat cu firma Coopers & Lybrand, 
despre care am vorbit în editorialul trecut. 

În aprilie 1998 a avut loc schimbarea de guvern, noul guvern 
elaborând programul de guvernare aprobat de Parlament, pro-
gram ce conținea ca prioritate principală promovarea proiectului 
legii energiei și continuarea, în baza acestuia, a procesului de 
reorganizare a RENEL, restructurarea și reforma. 
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În același timp, conducerea RENEL a prezentat, în mai 1998, 
o nouă variantă a programului de restructurare, însușit de MIC, 
pe principiile căreia au fost emise, în baza OUG 30/97 și a Legii 
207/97, Hotărârile de Guvern HG 365/ 98 și HG 364/98 prin care 
fosta regie RENEL a fost reorganizată, constituindu-se Compania 
Națională de Electricitate S.A. – CONEL și Filialele sale, 
Societatea Națională Nuclearelectrica și un număr de alte societăți 
comerciale pe acțiuni. Aceasta a fost prima schimbare majoră în 
plan instituțional, creându-se premisele pentru liberalizarea pieței 
energiei electrice în România. Dar anul 1998 a adus și alte 
schimbări semnificative în plan legislativ, schimbări care au 
condus la accelerarea proceselor de restructurare și de regândire 
a pieței de electricitate din țara noastră. 

În octombrie 1998 a fost promovată de Guvern OUG 29/98 
privind înființarea Autorității Naționale de Reglementări în 
domeniul energiei. Au fost adoptate și promulgate Legea 213/98 
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și Legea 
219/98 privind regimul concesiunilor, iar în decembrie 1998 a 
fost emisă OUG 63/98 pentru energia electrică și energia termică. 

În cadrul CONEL a fost elaborat programul de restructurare, 
care a avut ca efect disponibilizarea unui însemnat număr de 
salariați, prin trecerea în conservare și casarea anumitor capacități 
de producție și prin măsuri de restructurare specifice fiecăreia din 
filialele componente. 

Primăvara anului 1999 a adus, pe lângă aprobarea și punerea 
în practică a măsurilor stabilite prin programul de restructurare, 
și începutul activității ANRE. Începând cu data de 30 martie 1999 
au intrat în vigoare prevederile cuprinse în OUG 63/98, iar 
Autoritatea de reglementare a început un foarte laborios proces de 
elaborare a legislației secundare referitoare la organizarea și 
funcționarea pieței de electricitate din România. Au fost elaborate 
atât reglementări referitoare la piața de vânzare cu amănuntul, 
înțelegând prin această sintagmă vânzările de energie electrică 
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către utilizatori, cât și reglementări specifice pieței angro, care 
cuprinde toate categoriile de tranzacții dintre producătorii de 
energie, distribuitori și furnizori licențiați. 

ANRE a introdus un sistem de licențiere și autorizare bazat 
pe prevederile din OUG 63/98 și OUG 29/98 și, susținut de o serie 
de hotărâri de guvern, a elaborat și promovat prin decizii: 
contractele de portofoliu, codul comercial al pieței angro, 
procedura de acreditare a consumatorilor eligibili, metodologii de 
calcul al tarifelor, regulamente și numeroase alte reglementări. În 
fața industriei energiei electrice și energiei termice din țara 
noastră au apărut probleme noi și putem spune că, în măsura în 
care aceste noi reguli, majoritatea cu caracter interimar, se vor 
dovedi viabile, vom putea vorbi despre o reală înaintare pe terenul 
dificil, accidentat și plin de obstacole al construcției pieței 
concurențiale pentru energia electrică și energia termică. 

Pe baza reglementărilor emise de ANRE și a prevederilor din 
OUG 63/98, în CONEL a fost organizată Direcția Operator 
Comercial prin care CONEL a preluat și funcția de Administrator 
al pieței angro de energie electrică, conform reglementărilor 
cuprinse în Codul comercial. CONEL îndeplinea astfel și funcția 
de Operator de sistem, care să deservească, din punct de vedere 
tehnic, piața angro de electricitate, fiind responsabilă de asigurarea 
funcționării sigure și stabile a instalațiilor interconectate în cadrul 
Sistemului Energetic Național. 

Primăvara acestui an, 1999, ni se prezintă cu noi elemente 
modeste de progres, dar neneglijabile în ceea ce privește 
semnificația lor faptică. Astfel, între filialele de producere ale 
CONEL și Electrica s-au încheiat contracte de portofoliu cu 
respectarea filozofiei contractelor emise de ANRE. Filialele 
CONEL au fost licențiate de către ANRE, emițându-se licențe 
pentru producere, pentru transport și pentru distribuție. 
Operatorul comercial a elaborat regulamente și proceduri pentru 
înscrierea și participarea agenților economici licențiați la piața 
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angro de electricitate, a fost conceput un algoritm și un program 
de calcul pentru stabilirea ordinii de merit pentru încărcarea 
grupurilor și a elaborat o serie de proceduri specifice pentru 
stabilirea corectă a cantităților de energie electrică tranzacționată. 
CONEL, în calitate și de operator de transport, a încheiat 
contracte cu producătorii pentru acoperirea pierderilor de energie 
electrică și se așteaptă aprobarea unui sistem de tarife specifice 
pentru fiecare din activitățile sectorului și aplicabile în diferitele 
contracte încheiate. 

Care vor fi efectele economice ale acestui nou mecanism de 
tranzacționare, rămâne de văzut. Care vor fi efectele asupra 
utilizatorilor rămâne, de asemenea, o întrebare deschisă. Cum va 
evolua structura organizatorică a sectorului energiei electrice și 
energiei termice în România este, la rându-i, o întrebare deschisă. 
Care va fi reacția investitorilor față de noile reguli și reglementări 
promovate, rămâne de observat, aceasta fiind proba de foc a 
credibilității și valabilității acțiunilor întreprinse. 

Foarte recent, în 28 februarie 2000, a fost promovată HG 
138/2000 care stabilește noile etape ce urmează să se desfășoare 
pentru continuarea restructurării sectorului energiei electrice și 
energiei termice din România și pentru demararea procesului de 
privatizare. 

Putem spune, din această perspectivă, că splendida primăvară 
care a început generează pentru noi o primenire binevenită a 
naturii, dar și probleme și frământări cu iz de astenie și parcă, 
undeva, în atmosfera densă și nu ușor suportabilă a societății 
românești de azi, auzim strigătul înalt și răscolitor al unui rapsod 
popular, pe care ni-l imaginăm plecat la arat devreme, în zori, într-
o primăvară timpurie, și care nutrea pentru primăvară o adorație 
filială, „Primăvară, Muma noastră!”, strigăt la care ne raliem și 
noi în speranța că drumul deschis ne va aduce rezultatele promise. 

  



1.7.	DESCOPERIRILE	REFORMEI	

De la începutul lunii octombrie a anului 2000, de când 
Buletinul nostru apare în această nouă formă și - îndrăznim să 
spunem, cu acest nou conținut, am fost tentați să descifrăm cât 
mai multe dintre aspectele relevante cu caracter de noutate pe care 
încercările de reformare a activității le-au adus din punctul de 
vedere al comportamentului și atitudinii noastre, a fiecăruia în 
parte și a tuturor, față de muncă, de viață, de sistemul de valori, 
de motivațiile și speranțele ce ne determină să luptăm și să 
înfruntăm zilnic dificultățile existenței. 

Dacă ar fi să considerăm modificările din ultimii zece ani din 
societatea noastră, am constata că pe plan social au apărut 
fenomene noi, cum este de exemplu stratificarea societății din 
punctul de vedere al averii personale acumulate. Acest proces 
generează diferențieri importante, potențează și nuanțează 
manifestările oamenilor, posibilitățile lor de a interveni și 
influența cursul unor decizii și evenimente, dar mai presus de 
orice stimulează și întreține preocuparea permanentă a fiecărui 
individ de a-și cunoaște și apăra propriile interese. 

Cea mai mare descoperire pe care cred că am făcut-o noi în 
această perioadă este constituită de conștientizarea sentimentului 
libertății personale de a decide asupra modului în care ne 
organizăm existența, asupra drumului pe care hotărâm să îl 
parcurgem, asupra soluțiilor de valorificare și utilizare a 
resurselor de care dispunem, incluzând aici: timpul existenței 
noastre - care este limitat și reprezintă cea mai valoroasă resursă, 
forța noastră de muncă, cunoștințele și calificarea profesională, 
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averea noastră personală, banii, relațiile și orice alt element care 
poate contribui la definirea și evaluarea posibilităților proprii, 
precum și a scopurilor și al obiectivelor personale. 

Această descoperire și conștientizare a propriei responsa-
bilități față de modul de organizare și desfășurare a propriei vieți 
este de fapt un mare drept câștigat și reprezintă expresia 
fundamentală a democrației, generând însă și o serie de obligații, 
de datorii deloc simple și cu caracter permanent. 

Prima și poate cea mai importantă datorie pe care o avem în 
noile condiții create de reformă este aceea de a cunoaște foarte 
bine legile și actele normative în baza cărora funcționează statul 
de drept în România. 

Această datorie de informare, însușire, înțelegere și respectare 
o dată îndeplinită, vom putea să ne evaluăm cât mai corect și în 
cunoștință de cauză atât posibilitățile, cât și drepturile pe care le 
avem, îndatoririle cetățenești sau restrictive de care trebuie să 
ținem cont atunci când ne proiectăm acțiunile viitoare, menite să 
asigure realizarea obiectivelor și scopurilor noastre. 

Poate că niciodată în istoria omenirii nu s-a probat ca în zilele 
noastre uriașa valoare pe care informația o are pentru realizarea 
unui anumit scop. Un om bine și corect informat este un om 
puternic și poate hotărî în cunoștință de cauză asupra a ceea ce are 
de făcut și asupra modalităților pe care le alege pentru rezolvarea 
problemelor cu care se confruntă. Bombardamentul informațional 
la care suntem supuși permanent reprezintă și el una din 
principalele provocări cu care suntem confruntați. Diseminată pe o 
mare diversitate de canale de comunicație, presă scrisă, radio, tv, 
internet, dispunând de mijloace de emisie și recepție din ce în ce 
mai diversificate și mai performante, de la tradiționala comunicare 
prin scrisori expediate prin poștă, perfecționată în timp prin 
dezvoltarea telegrafului, apariția și dezvoltarea transmisiei prin 
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fax, comunicarea verbală prin telefonia cu fir și, în ultimii ani 
magica, iar acum câțiva zeci de ani incredibila legătură radio, 
asigurată de telefonia mobilă, informația a generat, odată cu 
dezvoltarea calculatoarelor personale și apariția Internetului, știința 
și tehnologia informației care accelerează fără precedent viteza de 
desfășurare a tuturor proceselor în care sunt implicate acțiuni și 
decizii omenești. Putem spune fără a greși prea mult că revoluția 
tehnica și științifică din ultimii ani a generat un proces global de 
regândire a tuturor activităților omenești de pe întreaga suprafață a 
pământului, obiectivând fără drept de tăgadă procesele de schimbare 
profundă pe care noi le circumscriem noțiunii de reformă. 

Consecința de ordin practic care a rezultat din acest amețitor 
vârtej al progresului tehnologic contemporan este reprezentată în 
plan personal de obligația fiecăruia dintre noi de a învăța permanent, 
de a ne adapta ritmului acestor schimbări care, din punctul de vedere 
al activității economice, sunt menite sa conducă la o utilizare cât 
mai judicioasă a resurselor naturale ale planetei, la o conviețuire 
cât mai armonioasă a societății omenești cu lumea vie din jur, la 
o prezervare a mediului natural pe care trebuie să-l folosim 
împreună cu toate formele de viață ale biosferei și de care depinde 
esențial însăși continuitatea și dezvoltarea societății omenești. 

Conștientizând acțiunea distructivă pe care multe din 
dezvoltările activității omenești o exercită, prin efectele ei 
secundare asupra cadrului natural, prin poluarea aerului, a apelor 
și a solului, generată cu precădere de creșterea fără precedent a 
producției industriale, de diversificarea numărului de materiale 
sintetice inventate de om pentru nevoile proprii, foarte multe 
nocive pentru mediul ambiant, societatea omenească caută soluții 
de prevenire și preîntâmpinare a oricăror efecte distructive și de 
menținere a unui echilibru ecologic stabil ce durează de milioane 
de ani. Această necesară, dorită și vitală stabilitate este foarte 
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serios amenințată, în ultimii ani, de consecințele activității 
transformatoare a umanității. Lumea este confruntată în zilele 
noastre, pe de o parte, cu imperativul dezvoltării durabile și 
susținerii unei creșteri economice neîntrerupte, capabile să 
satisfacă nevoile unei populații tot mai exigente și dornică de 
bunăstare și confort, aflată în continuă explozie demografică cu 
ritmuri de evoluție fără precedent iar, pe de altă parte, cu imensa 
responsabilitate de a transmite urmașilor un mediu natural 
sănătos, favorabil desfășurării în condiții normale a existenței pe 
Pământ. Oricât ar părea de teoretice și de generalizatoare 
considerațiile anterioare, ele fac parte din registrul de argumente, 
provocări și sarcini ale schimbării, denumite de noi descoperiri, 
pe care le presupun și le aduc în desfășurarea lor actuală 
complicatele procese de restructurare și de reformă. 

Afirmațiile și considerațiile anterioare, fiind valabile pentru 
toate sferele de activitate, au o semnificație cu totul aparte și de 
foarte mare relevanță pentru reforma sectorului energiei electrice 
din România, din cel puțin următoarele motive specifice sectorului 
nostru: 

■ industria energiei electrice și energiei termice este o mare 
consumatoare de resurse, exprimate prin consumul de combustibil, 
potențialul hidroenergetic al apelor, energia combustibilului 
nuclear, apa de răcire ș.a.; 

■ procesele din acest sector al activității omenești sunt de 
foarte mare tehnicitate și se pretează la informatizare și revedere 
permanentă a soluțiilor menite să identifice rezolvările cele mai 
eficiente din punctul de vedere economic și al impactului asupra 
mediului înconjurător; 

■ ultimii ani au generat tehnologii de producere, transport, 
distribuție și comercializare a energiei electrice foarte performante 
din punctul de vedere al eficienței lor tehnice și economice; 
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■ costurile angajate în sectorul energiei electrice sunt foarte 
mari, iar recuperarea lor se face de regulă în timp îndelungat și 
chiar foarte îndelungat, ceea ce presupune mari riscuri pentru 
investitorii în acest sector, riscuri de natură politică, de 
reglementare și nelipsitele riscuri comerciale; 

■ importanța socială a produselor și serviciilor asigurate de 
acest sector al activității omenești se ridică aproape deasupra 
tuturor necesităților de ordin material, energia electrică și energia 
termică, ca marfă, precum și asigurarea lor continuă și la un înalt 
nivel calitativ fiind condiții elementare fără de care nu poate fi 
imaginată funcționarea mecanismelor lumii contemporane și nici 
satisfacerea nevoilor de civilizație și confort ale omului zilelor 
noastre; 

■ exigențele consumatorilor de energie privind calitatea 
serviciilor și produselor așteptate de la industria de electricitate 
sunt într-o continuă creștere, înțelegând prin produse (și deci, 
marfă) energia electrică și energia termică măsurabile cantitativ și 
pentru care se plătește o factură, de regulă semnificativă ca valoare; 

■ modul tradițional de organizare și desfășurare a 
activităților specifice, precum și de tranzacționare a energiei, 
bazat pe puternice structuri monopoliste proprietate de stat, care 
făceau legea prețurilor în acord cu o permanentă escaladare a 
costurilor și a creșterii consumurilor de energie, este total 
reconsiderat din motivele menționate anterior, determinând în 
mod obiectiv radicalele schimbări aduse de restructurare și 
reformă. Aspectele enumerate mai sus sunt câteva dintr-o foarte 
lungă listă de argumente care arată că promovarea reformei în 
sector este o necesitate obiectivă, impusă de evoluția fireasca a 
societății omenești în acest sfârșit și început de veac și de mileniu. 
Această afirmație considerăm că o putem înscrie în lista 
descoperirilor reformei nu ca pe o motivație a dezvoltării acestui 
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proces, ci ca pe o deslușire a unor argumente și înțelesuri care să 
ne ajute să ne orientăm, fiecare dintre noi, eforturile personale în 
direcția generală de evoluție pentru binele nostru, conștienți fiind 
că el este strict legat de evoluțiile și perspectivele companiei în 
care lucrăm. 

 
Aprilie 2000 

 

 



1.8.	OAMENII	REFORMEI	

S-a întrebat oare cineva câte procese și fenomene de foarte 
mare complexitate și cuprindere sunt în spatele întreruptorului din 
casă, prin a cărui simplă apăsare se aprinde lampa electrică? Câtă 
lume se întreabă: oare câtă strădanie, competență și performanță 
omenească sunt angajate în efortul de a struni energiile uriașe ale 
milioanelor de metri cubi de apa din lacurile de acumulare, ale 
miilor de tone de abur la temperaturi de sute de grade și presiuni 
de sute de atmosfere, sau ale combustibilului nuclear din a cărui 
reacție se obține căldura necesară funcționarii centralelor 
nucleare? Câți oameni știu ce consecințe catastrofale ar putea 
avea o cădere totală a sistemului energetic, ce pericol potențial 
este stăpânit și prevenit zi de zi de munca, disciplina și 
seriozitatea energeticienilor? 

A venit așadar momentul în care radiografia reformei în 
sectorul energiei electrice din România, a cărei desfășurare în 
timp am schițat-o în editorialele de până acum, să se oprească 
asupra oamenilor din sectorul energetic, cei care astăzi cu 
competența, discreția și modestia lor cotidiană asigură energia 
electrică fără de care lumea contemporană nu poate funcționa. Ei 
sunt cei mai direct afectați de schimbările radicale care au avut 
loc și care se preconizează în perspectiva evoluției proceselor de 
restructurare și reformă. 

Acestea sunt gândurile cu care am receptat agresivitatea 
manifestată în ultima vreme de presă și de o serie de oficiali față 
de salariile personalului din CONEL, considerate ca una dintre 
cauzele majore ale tuturor relelor și nerealizărilor din societatea 
românească de azi. Foarte puțini dintre cei care aruncă uneori cu 
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furie distructivă aceste sentințe fără drept de apel realizează sau 
gândesc că în CONEL lucrează oameni cinstiți, profesioniști, care 
au demonstrat și demonstrează permanent capacitatea lor de a 
rezolva problemele cu care se confruntă Sistemul Energetic 
Național în condiții grele, marcate de lipsa fondurilor de investiții, 
de starea avansată de uzură a echipamentelor și instalațiilor, de 
dificultățile de a reține în sector forța de muncă calificată și și 
înalt calificată, capabilă să asigure promovarea soluțiilor 
tehnologice moderne bazate pe informatică și telecomunicații. 
Este vorba de oameni concreți, cu familii și greutăți, care se luptă 
și ei cu dificultățile vieții, care spun mereu prezent 24 de ore din 
24 și care au și ei îngrijorările și temerile lor firești privind 
siguranța locurilor de muncă, perspectiva pe termen lung, 
speranța unor rezolvări care să limpezească viitorul și să conducă 
la soluții stabile și durabile. Acestui segment de oameni și nu 
întregii populații le sunt adresate cu preponderență informațiile 
din „Impuls”. Folosind un limbaj tehnic de pură specialitate și 
abordând subiecte legate de viața și activitățile trecute, prezente 
sau viitoare ale companiei, publicația amintită mai sus este un 
instrument de comunicare între conducere și salariați, o tribună în 
care se pot expune liber opinii și păreri cu preponderență despre 
complicatele procese de restructurare și reformă cu care suntem 
confruntați. Sectorul energiei electrice și energiei termice, pe 
lângă importanța și utilitatea socială a serviciilor și produselor pe 
care le realizează, se exprimă și se legitimează prin calitatea 
absolut remarcabilă a oamenilor care lucrează în acest sector, prin 
devoțiunea constantă de care dau dovadă, printr-o capacitate de 
sacrificiu incredibilă, verificată și confirmată de nenumărate ori. 

Gândul îmi fuge în urmă pentru a rememora întâmplări 
intrate aproape în legendă, cum este cea din cumplita iarnă a 
anului 1954 în care, pe o zăpadă a cărei grosime de peste un 
metru, a fost necesară recurgerea la tancurile armatei pentru a 
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putea interveni pe liniile de distribuție ce alimentau orașul 
București, la dimineața în care, urcat pe tanc, un tânăr inginer de 
la Întreprinderea de distribuție a electricității, un profesionist 
remarcabil, plin de speranțe și aspirații, pleca la datorie pe un 
drum de pe care nu avea să se mai întoarcă, căzând victima unui 
tragic accident de muncă petrecut în cursul acelei intervenții. A 
lăsat în urmă-i un copil orfan, o fetiță de un an, care mi-a fost 
colegă de facultate și a absolvit ca studentă foarte bună Facultatea 
de Energetică, secția Termoenergetică în 1978. Soțul ei, om cu 
mari răspunderi, șeful unei importante agenții guvernamentale, ce 
coordonează, asigură și controlează utilizarea eficientă a energiei, 
este și el absolvent al Facultății de Energetică, șef de promoție la 
secția Centrale nucleare în anul 1976. Nu mai știu ce studiază 
copiii lor, dar nu m-ar mira să fi îmbrățișat aceeași profesie de 
energetician. În minte mi-a venit acest exemplu de tradiție și 
continuitate din multe alte zeci și poate chiar sute pe care le-am 
putea prezenta. 

În nordul țării sunt în prezent inundații și avem afectate azi, 
10.04.2000, din cauza vremii, 14 linii electrice aeriene de medie 
tensiune, parțial, 31 de posturi de transformare, 7 localități, 36 de 
stâlpi rupți. Este o zi oarecare din anul 2000 în care însă 
energeticienii sunt la datorie secundă de secundă și ceas de ceas. 
Nu prea am remarcat ziarele scriind despre această dimensiune 
specială a oamenilor care, peste toate grijile și strădaniile lor 
cotidiene, sunt confruntați și cu provocarea de a înțelege, a 
accepta și a promova procesele de restructurare și reformă. 
Insultele, invectiva sunt valuri de spumă murdară ce se umflă, 
lăsând în urma lor mirosul fetid al celor care le proferează. Marile 
adevăruri care durează peste timp se plămădesc din fapte, din 
strădaniile unor anonimi modești și serioși, disciplinați și severi, 
puternici și indiferenți la vorbe rostite fără acoperire, oameni 
necunoscuți și neremarcați de marele public care, prin trecerea lor 
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activă și purificatoare, spală producțiile de venin și murdărie 
menționate anterior, estompează râvna generată de absolutizarea 
goanei după profit obținut prin orice mijloace și dau, printr-un 
uriaș efort colectiv integrator, sens și concretețe aspirațiilor 
noastre de mai bine. Din păcate, lor li se aduc cele mai puține 
mulțumiri și interesele, problemele, speranțele și aspirațiile lor 
par a fi cel mai puțin luate în considerare în marile declarații, 
judecăți și reguli reformatoare cu care ne confruntam în acest 
tulburător sfârșit de mileniu. 

Pe ei, denumiți de noi oamenii reformei, considerăm că 
trebuie să îi elogiem și lor trebuie să le mulțumim pentru tot ce  
s-a realizat până acum în sectorul energetic și lor ar trebui să le 
transmitem, prin tot ceea ce se întreprinde în procesele de reformă 
că transformările care au loc sunt menite să le dea certitudinea  
că-și vor putea folosi în continuare forța de muncă, priceperea, 
cunoștințele și energia creatoare în folosul lor, al familiilor lor și 
al societății.  

 
Mai 2000 

 



	

1.9.	INVARIANȚII	REFORMEI	

Teoria relativității descoperită de genialitatea creatoare a 
marelui savant Albert Einstein a revoluționat sistemul de gândire 
al minții omenești, i-a sporit forța de pătrundere a beznei în-
fricoșătoare a necunoscutului, a demolat prejudecăți și obișnuințe, 
a spart pentru totdeauna stereotipiile și inhibițiile bazate pe 
imuabilitatea și suveranitatea incontestabilă și atotputernică până 
atunci a principiilor mecanicii newtoniene. Brusc, șocată și ușor 
derutată, lumea științifică a gloriosului și promițătorului început 
de secol XX a descoperit că valabilitatea teoriei mecanicii bazată 
pe revelația dedusă de Isac Newton din interogația asupra cauzei 
care determină căderea mărului, fruct cu conotații mitologice 
tulburătoare, având rădăcini de ispitire păcătoasă ilustrate în 
explicația biblică a păcatului originar și în tragicul destin al 
frumoasei Elena din Troia, căzută victimă pasiunii sale și 
orgoliilor capricioase, aristocrate, nemăsurate și gratuite a trei 
zeițe din mitologia elenă. Mărul așadar, acest simbol minunat și 
aparent nevinovat al ispitei de a investiga, al tentației irezistibile 
de a încălca opreliști bine definite și al dorinței de a cunoaște 
lucrul interzis, a fost elementul nevinovat care a pornit fascinanta 
mașinărie secretă și superproductivă a minții aristocratului Isac 
Newton punând-o în mișcare pentru a distila din fierberea ei 
creatoare principiile mecanicii clasice și pentru a construi riguros, 
foarte precis și revoluționar formidabilul instrument de investigație 
și analiză cantitativă care este calculul diferențial și integral. Și nu 
este întâmplător faptul că una din cele mai performate companii de 
calculatoare și produse soft-ware are ca simbol mărul mușcat de 
aspirația de a lărgi limitele cunoașterii omenești. 
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Timpul, spațiul și masa care exprimă inerția mișcării, mărimi 
fizice fundamentale erau considerate până la Einstein mărimi 
absolute, independente de sistemul de referință în raport cu care 
se făcea observarea și studiul mișcării. Teoria relativității a 
demonstrat că această afirmație poate fi considerată valabilă 
numai pentru un anumit domeniu de viteze, și că aceste mărimi 
au valori relative dependente de viteza de deplasare. S-a 
descoperit însă un invariant - o mărime nouă care rezultă dintr-o 
combinație matematică complicată și precis definită a spațiului cu 
timpul - denumit interval spațio-temporal și o mărime fizică cu 
valoare constantă, viteza luminii în vid. Panicată la început, când 
părea că nimic nu mai este sigur și de necontestat, mintea omului 
s-a reechilibrat când a descoperit noile elemente invariante și 
oarecum stabile, cu valoare de echilibrare psihologică a demersului 
de cunoaștere, un fel de ancore sau elemente de control al 
corectitudinii demersului de construcție a unor borne de marcaj al 
drumului în necunoscut, echivalenți abstracți ai punctului de sprijin 
reclamat cu mii de ani înainte de marele savant al antichității, 
Arhimede, care era convins că dacă ar avea acest punct solid și 
stabil, ar putea mișca pământul din loc. 

Cu toata desfășurarea sa atotcuprinzătoare și transformatoare 
care mătură întreaga alcătuire a societății românești, reforma 
profundă și globală pe care o trăim și căreia ne străduim, fiecare 
după puterile noastre, să îi facem față seamănă și cu revoluția de 
gândire produsă în lumea fizicii teoretice de apariția spectaculoasă 
și surprinzătoare a teoriei relativității cu tot cortegiul ei de 
consecințe, provocări și accelerări în procesul de cunoaștere și 
stăpânire de către om a legităților lumii materiale. Există însă în 
vârtejul schimbărilor care se produc, majoritatea lor planificate și 
previzibile, dar și foarte multe aleatoare care apar ca efecte 
secundare ale acțiunilor planificate și desfășurate pentru atingerea 
unui anumit scop, o serie de puncte de sprijin, o serie de invarianți 
sau factori comuni care se păstrează independent de toate 
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modificările care se petrec voit sau nu. Sunt aspecte fundamentale 
legate și impuse de principiile și legitățile cele mai generale ce 
guvernează procesele, structurile, instituțiile, activitățile sau orice 
alte componente și funcțiuni ale sistemelor sau subsistemelor 
supuse transformării prin procesul de reforma. Este, în opinia 
noastră, foarte important pentru cei care inițiază și conduc 
procesele de reformă să sesizeze corect și să definească cu 
precizie care sunt invarianții care, prin asigurarea conservării lor, 
certifică corectitudinea raționamentelor și modelelor utilizate și 
garantează durabilitatea sistemului de structuri și relații nou 
create, certifică corectitudinea acțiunilor întreprinse precum și 
capacitatea sistemului reformat de a-și îndeplini cu succes 
misiunea pentru care a fost creat și care justifică rațiunea lui de a 
exista. Verificarea acestor elemente de control dă certitudinea 
necesară celui care răspunde de desfășurarea proceselor de 
reformă că se află pe drumul cel bun, această verificare având rol 
de reacție inversă și indicând și măsurile corective ce trebuie 
adoptate. Adeseori mărimile, aspectele, sau indicatorii de control 
care pot fi cuantificate sau exprimate doar calitativ, când 
complexitatea sistemului reformat depășește o anumită limită, 
rezultă din combinarea savantă și riguroasă a mai multor mărimi, 
aspecte, dimensiuni etc. fundamentale, generând elemente 
caracteristice noi cum este intervalul spațio-temporal prezentat ca 
ilustrație pentru dezvoltarea fizicii după apariția teoriei relativității.  

Ceea ce pe noi ne interesează în acest editorial, din 
perspectiva afirmațiilor de mai sus, este, după cum știm sau 
intuim, reforma sectorului energiei electrice și energiei termice, 
procesele de regândire a structurilor și metodelor tradiționale din 
industria de electricitate. Vom încerca așadar să identificăm 
elementele acestui proces pe-care le putem considera ca 
principalii invarianți, ce nu depind de zona geografică în care 
funcționează sistemul supus reformei, nu depind de sistemul 
politic sau de organizarea socială, nu depind de cultura și de 
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tradițiile care caracterizează comportamentul oamenilor din 
sector, de limba pe care aceștia o vorbesc, de cât de bogată sau 
săracă este populația deservită și nici de multe alte variabile sau 
parametri care condiționează și caracterizează conceperea, 
dezvoltarea și implementarea proceselor de reformă.  

Vom încerca așadar să enunțăm câteva dintre aceste aspecte 
denumite de noi invarianți, fără pretenția de a le epuiza și să 
medităm puțin pe marginea a două dintre ele, de la a căror 
considerare și ordine de importanță s-a născut și strădania de a 
iniția această discuție despre aspectele fundamentale ce pot fi date 
ca factor comun în toate abordările reformei sistemului industriei 
de electricitate din lumea zilelor noastre. Demersul pe care acum 
îl începem poate fi dezvoltat de acum înainte într-un șir de 
meditații ilustrative, care cu toate limitele lor firești, ar putea să 
reliefeze rolul și importanța fiecăruia dintre aspectele identificate, 
precum și a tuturor consecințelor ce pot deriva din neconsiderarea 
sau considerarea incorectă și insuficientă a respectivului' 
invariant. În numerele viitoare ale buletinului Impuls vom acorda 
acestei problematici - esențială în opinia noastră din punctul de 
vedere al iluminărilor și clarificărilor pe care le poate aduce 
pentru toți cei serios preocupați de înțelegerea proceselor de 
reformă, de cunoașterea lor în detaliu, și mai ales de evitarea 
capcanelor și valorificarea corectă a șanselor pe care reforma, în 
dezvoltările ei, le aduce pentru fiecare dintre noi.  

Primul aspect pe care îl aducem în discuție este echilibrul 
intern al structurilor care se vor crea prin procesul de reformă în 
structuri în care, din perspectiva discuției noastre, elementele de 
bază sunt organizațiile sindicale care reprezintă interesele sociale 
ale salariaților, administrațiile care reprezintă din punct de vedere 
al managementului interesele patronatului și autoritățile statului 
care reprezintă interesele societății față de sectorul energetic, ca 
domeniu de activitate de bază, ale cărui funcționare și performanțe 
influențează semnificativ atât performanțele și profitabilitatea 
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întregii economii, cât și nivelul de trai al populației. Noi 
considerăm că menținerea unui echilibru stabil între interesele 
adeseori contradictorii ale partenerilor menționați anterior 
reprezintă unul dintre aspectele care poate fi regăsit în toate 
construcțiile reformatoare fiind, în fapt, un invariant, în 
accepțiunea discuției noastre. Problema este de foarte mare 
importanță și de actualitate. Pentru a ilustra justețea acestei 
afirmații menționăm că în numărul din mai-iunie 2000 vol. 214 
No.3 al publicației Electrical T&D World, la pag.10, o știre anunța 
că Federația Lucrătorilor din Utilități (Utility Workers Federation) 
a coborât pe Colina Capitolului pentru a se opune oricărei încercări 
a Congresului SUA de a promova legislația privind restructurarea 
industriei de electricitate, ceea ce în opinia federației reprezintă 
cauza principală care amenință stabilitatea rețelei de transport și 
face că avariile de sistem din cursul verii ultimilor ani să devină un 
eveniment tot mai obișnuit. Președintele acestei federații, Donald 
Wightman spune ca: „Întreprinderile de electricitate au înnebunit 
(Utililities have gone MAD)”, referindu-se la fuzionările și 
separările întreprinderilor de electricitate și acuzând aceste 
transformări pentru reducerea de personal, creșterea costurilor 
pentru utilizatorii casnici și scăderea siguranței în funcționare. Se 
arată că în companiile de electricitate privatizate numărul 
salariaților a scăzut semnificativ. În aceeași declarație, domnul 
Wightman arată că liberalizarea pieței forțează companiile să 
fuzioneze și să-și reducă costurile pentru a putea rezista 
concurenței și că toate aceste reduceri sunt resimțite aproape 
imediat în funcționarea de zi cu zi a rețelelor. Citind aceste rânduri 
și analizând ceea ce noi trăim azi trebuie să avem puterea de a 
învăța din experiența și rezultatele altora, cu atât mai mult cu cât 
exemplul citat se referă la una dintre cele mai bogate țări din lume 
și, incontestabil, foarte dezvoltată din toate punctele de vedere. 

Legat direct de primul aspect sesizat anterior și chiar invocat 
în exemplul ales ca argument al federațiilor sindicale, cel de al 
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doilea invariant care trebuie considerat în deciziile și dezvoltările 
reformatoare se referă la siguranța și stabilitatea funcționării 
sistemului electroenergetic. Pentru a ilustra importanța și relevanța 
acestei cerințe fundamentale recurgem la o ilustrare din aceeași 
publicație menționând că, la pag.7, într-o știre la Departamentul 
Energiei din SUA cu titlul: „Departamentul Energiei: Companiile 
de Electricitate neglijează fiabilitatea (DOE: Utilities neglect 
reliability)” ministrul energiei al SUA, Bill Richardson avertizează 
într-un raport recent că SUA se poate confrunta cu repetarea 
frecventelor avarii de sistem din ultimele veri dacă problemele 
siguranței în funcționare a sistemului energetic nu vor fi 
accentuate de organismele legiuitoare ale SUA cu aceeași 
fervoare cu care sunt tratate problemele concurenței. Domnul 
Richardson – se precizează în materialul amintit, a solicitat în 
mod repetat Congresului să legifereze standarde de siguranță 
obligatorii pentru toți producătorii care vând energie electrică 
angro. Conform articolului citat: „Raportul concluzionează că 
tranziția spre concurență în industria de electricitate a pus rețelele 
de transport și de distribuție într-o situație dificilă, prin forțarea 
companiilor să se concentreze pe concurența din piață și să-și 
reducă costurile, pretinzându-le în același timp să asigure și 
calitatea energiei livrate. Richardson sugerează că se poate 
dezvolta noua piață pentru tehnologiile de distribuție și că 
anumite sectoare din companiile de electricitate ar putea obține 
profituri substanțiale printr-o poziționare corectă în această nișă a 
pieței. Preocuparea exprimată clar mai sus de oficialul american 
nu mai poate fi suspectată, ca în cazul sindicatelor, de populism 
sau de interese mult prea partizane. Ea trebuie corect interpretată 
și înțeleasă de toți cei implicați în luarea deciziilor referitoare la 
reforma sectorului energiei din România. 

 



1.10.	AȘTEPTĂRILE	REFORMEI		

În acest număr al Buletinului de Informare editat de CONEL 
vom încerca să formulăm o serie de opinii privind așteptările pe care 
le avem de la procesele de restructurare și reformă, de a cărei 
înțelegere corectă ne-am preocupat în numerele anterioare, 
încercând să oglindim, după modestele noastre puteri, câteva aspecte 
ale acestui complex proces de transformare care este reforma 
sectorului energiei electrice și energiei termice din Romania. 

Așadar, care sunt așteptările reformei? Este o întrebare 
tulburătoare care nu are un răspuns unic pentru că depinde foarte 
mult de subiectul care formulează interogația, de poziția lui față de 
sectorul energiei, de interesele pe care le are în legătură cu acest 
sector, de speranțele fiecăruia, de preocupările și responsabilitățile 
proprii și de încă multe alte variabile mai mult sau mai puțin 
semnificative. Iar răspunsul mai depinde, nu trebuie să omitem, și 
de poziția personală și de interesele celui care se încumetă să 
răspundă. Cert este că prin consecințele pe care le generează, prin 
faptul că energia electrică a devenit o marfă indispensabilă traiului 
cotidian în societatea contemporană, reforma despre care vorbim 
ne afectează pe toți și pe fiecare în parte; toți avem calitatea de 
utilizatori de energie electrică, iar o parte dintre noi suntem 
responsabili și de asigurarea neîntreruptă a energiei pentru toate 
categoriile de utilizatori.  

Poate cei mai dornici să se realizeze reforma sunt utilizatorii. 
De ani de zile ei așteaptă reducerea prețurilor la energia electrică și 
la energia termică și nu sunt puține sursele de informații din care 
au înțeles că reforma este un proces menit să conducă la reducerea 
costurilor energiei și, implicit, și la scăderea prețurilor de vânzare 
a energiei electrice și energiei termice. Utilizatorii mai așteaptă și 
o semnificativă îmbunătățire a calității serviciului de alimentare cu 
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energie electrică, o diminuare a numărului și duratei întreruperilor 
în alimentare și menținerea parametrilor de calitate (tensiunea, 
frecvența, conținutul de armonici, nesimetriile etc.) în limitele 
prevăzute în contractele de furnizare a energiei. Lucrurile se vor 
complica fără îndoială atunci când, în urma proceselor de 
privatizare, unii dintre utilizatori vor deveni acționari ai companiilor 
din sector sau, cu alte cuvinte, investitori în aceste companii. Ei vor 
descoperi atunci că, în calitate de utilizatori, își vor dori în continuare 
tarife și prețuri mici, dar ca investitori vor avea toate motivele sa își 
dorească prețuri mari capabile să aducă profit și dividende. De abia 
în acel moment vor înțelege cu adevărat rolul și funcțiile complexe 
ale tarifelor, iar această înțelegere corectă a aspectelor economice 
ale activităților poate fi considerată și ea una dintre așteptările 
reformei. 

Investitorii și comunitatea de afaceri din țară și din străinătate 
așteaptă un cadru legislativ complet, coerent, precis, transparent, 
obiectiv și nediscriminatoriu privind regulile de organizare și 
funcționare a industriei de energie electrică și energie termică din 
România. Investitorii urmăresc în fapt realizarea în domeniul 
energiei electrice și energiei termice a unui mediu de afaceri stabil, 
profitabil, care să asigure garanția recuperării fondurilor investite, 
cu atât mai mult cu cât recuperarea acestora în industria de 
electricitate se face adeseori în zeci de ani de zile, iar riscurile cu 
care se confruntă cei ce-și investesc banii în acest sector sunt 
deosebit de diversificate și nu ușor de controlat, ele cuprinzând: 
riscuri politice, riscuri de reglementare și riscuri comerciale, dar, 
deloc de neglijat, riscuri naturale. 

Guvernul așteaptă de la reformă verificarea cadrului legislativ 
și de reglementare creat pentru a permite funcționarea unei piețe 
liberalizate pentru energia electrică în care activitățile de producere 
și de comercializare a energiei electrice să se poată desfășura pe 
baze concurențiale capabile să stabilească, prin mecanismul de 
cerere și ofertă și prin instrumentele de contractare specifice 
piețelor financiare, cele mai mici prețuri pentru energia electrică 
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tranzacționată. Guvernul mai așteaptă și o creștere semnificativă a 
atractivității sectorului pentru investitori care, prin injecții de 
capital, să asigure funcționarea stabilă și eficientă a sectorului. 
Guvernul așteaptă de asemenea, ca prin demonopolizare să se 
realizeze condițiile necesare pentru o utilizare rațională a 
resurselor, cu respectarea prevederilor privind protecția mediului. 
Cu alte cuvinte, guvernul așteaptă de la reformă realizarea 
condițiilor necesare pentru începerea și promovarea proceselor de 
privatizare. Pentru realizarea acestor obiective guvernul a 
promovat legislația necesară înființării și funcționării ANRE și pe 
cea privind restructurarea modului de organizare și de desfășurare 
a activităților de bază ale sectorului. 

Lucrătorii și salariații din sectorul energiei electrice și energiei 
termice așteaptă de la procesul de restructurare și reformă o mai 
mare stabilitate a locurilor de muncă, o creștere a performanțelor 
economice ale societăților comerciale din sector, îmbunătățirea 
condițiilor de muncă, o creștere a salariilor și îmbunătățirea imaginii 
publice a sectorului - privit acum de multă lume ca oaia neagră a 
societății românești, ca principalul vinovat de toate neîmplinirile și 
nerealizările înregistrate în economia țării în ultimii ani. 

Managerii și toate organismele de conducere ale companiilor 
nou create așteaptă de la reforma sectorului și de la reforma mai 
largă a întregii economii, reglementări clare, precise și aplicabile, 
contracte de management prin care să se stabilească drepturile, 
obligațiile și posibilitățile lor de negociere și acțiune și, acolo unde 
este cazul, tarife reglementate care să asigure acoperirea costurilor 
justificate, fondurile proprii necesare pentru o modernizare și 
dezvoltare corectă a infrastructurii din patrimoniul societăților; ei 
mai speră o relansare a economiei și creșterea utilizării eficiente de 
energie electrică și energie termică. Își doresc parteneri de afaceri 
credibili, morali și viabili economic, un flux de plăți și încasări 
normal, fără arierate insuportabile și fără măsuri de deconectare 
pentru obținerea banilor și încă multe altele. 
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Agenția Națională de Reglementări în domeniul Energiei 
așteaptă implementarea reglementărilor emise, o reacție onestă din 
partea celor ce trebuie să le aplice și, fără îndoială, își dorește 
perfecționarea lor, crearea unui cadru de reglementare stabil, 
eficient, convingător, capabil să răspundă atât pe termen scurt, cât și 
pe termen lung la cerințele adeseori diametral opuse formulate de 
utilizatori, investitori și personalul sectorului, guvern și autoritățile 
statului. 

După cum putem constata, nu sunt puține răspunsurile la 
întrebarea noastră și multe dintre acestea sunt contradictorii, iar 
satisfacerea parțială a lor nu poate fi decât cel mult un compromis 
pe care cu toți trebuie să-l admitem și accepta și pe care ni-l dorim 
să fie cât mai aproape de un optim caracterizat de împlinirea unui 
cât mai mare număr din aceste necesități (unele stringente), 
speranțe și dorințe pe care noi le-am denumit așteptări. 

Acum, când recentele decizii ale guvernului duc la o reorga-
nizare profundă și marchează trecerea într-o nouă etapă a procesului 
de restructurare și de reformă, suntem tot mai aproape de momentele 
în care timpul, prin imparțialitatea și scurgerea lui, ne va arăta cum 
se vor împlini așteptările fiecăreia din părțile menționate anterior. 

Este pentru noi toți, actualii salariați ai fostei Companii 
Naționale de Electricitate, o perioadă plină de stress și neliniști, 
specifică stărilor prin care inevitabil trecem toți. Trebuie însă să 
mărturisim că este și o provocare, o invitație matură și severă la 
adunarea tuturor forțelor fizice și intelectuale de care dispunem și 
la concentrarea lor pentru a putea dobândi încrederea, curajul, 
hotărârea și puterea de a merge mai departe, de a ne angaja pe un 
drum nou despre care, cu toate riscurile și amenințările inerente, pe 
baza experienței acumulate și a rezultatelor din dezvoltările 
similare din multe țări ale lumii, putem afirma că este conceput 
pentru a duce la o susținere a speranțelor de mai bine pentru 
întreaga societate românească. 
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2.1.	REFLECȚII	ACTUALE	ASUPRA	
PROCESELOR	DE	RESTRUCTURARE	

ȘI	REFORMĂ	A	SECTORULUI	ENERGIEI	

În urmă cu aproape 8 ani, în noiembrie 1999, publicam în 
„Impuls”, buletinul informativ al Companiei Naționale de 
Electricitate - CONEL SA un editorial cu un titlu asemănător 
încercând să prezint reforma sectorului ca pe un proces istoric aflat 
în plină desfășurare care aducea cu el schimbări și provocări pentru 
toate părțile interesate și afectate de rezultatele lui: guvernul și 
factorii politici reprezentați de parlament și de partidele politice de 
opoziție, utilizatorii de energie, investitorii în industria energetică, 
autoritățile de reglementare a funcționării piețelor de energie, 
sindicatele și toți lucrătorii din industria energetică, managerii și 
factorii responsabili de gestionarea resurselor uriașe utilizate în 
acest sector, organizațiile și autoritățile implicate și responsabile de 
protejarea mediului înconjurător, organizațiile neguvernamentale 
ce reprezentau interesele sectorului cum sunt asociațiile 
profesionale, patronatele ș.a.  

De fapt anunțam prin acel articol un ciclu de zece articole 
dedicate analizei proceselor de reformă din sectorul energiei din 
perspectiva CONEl, a intereselor și misiunii sale. 

Referirea la istorie, ca lecție ce trebuie învățată pentru a 
înțelege bine prezentul și a putea prognoza viitorul, trimitea, în 
materialul amintit, la marile reforme înregistrate în secolele al 
XIX-lea și al XX-lea în societatea românească, menționând 
reformele de după Unirea Principatelor realizate de A. I. Cuza, 
reforma agrară din 1921 și reforma agrară din 1945 prezentate în 
cărțile de istorie din anii mei de școală generală. 
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Astăzi ne aflăm din nou la un moment de răscruce în evoluția 
sectorului energie, când guvernul, prin documentul de strategie 
energetică pe orizontul 2007-2020 anunță intenția restructurării 
sectorului de producere și de distribuție a energiei electrice 
propunând crearea unei companii puternice de producere și de 
distribuție a energiei electrice în care statul să păstreze controlul 
ca acționar majoritar. Urma ca, ulterior, compania sau o parte a ei 
să fie listată la bursă și să reprezinte o garanție pentru asigurarea 
securității energetice a României prin dimensionarea acestei 
structuri astfel încât să poată asigura acoperirea necesarului intern 
și să aibă masa critică necesară pentru a putea fi competitivă pe 
piața regională de electricitate și pe piața internă de energie a 
Uniunii Europene. 

Aceste intenții cu caracter reformator ne determină să 
revenim la o încercare de a le analiza din perspectiva istoriei 
transformărilor produse în industria de electricitate în secolul 
trecut în SUA. Convingerea noastră este că studierea și 
înțelegerea acelor procese poate oferi învățăminte ce dau valoare 
și consistență deciziilor, dacă evenimentele înregistrate atunci, 
sunt corect înțelese, iar valoarea lor informativă este actualizată 
în acord cu particularitățile timpului, spațiului geografic și 
contextului socio-politic în care noi trăim azi.  

Între 1920-1930, în industria energiei electrice din SUA s-au 
produs fenomene spectaculoase de concentrare a afacerilor din 
acest sector ca urmare a apariției unor mari companii de tip 
holding care prezentau o serie de avantaje din punctul de vedere 
al managementului afacerilor. Aceste structuri de tip holding erau 
create cu scopul obținerii unui management mai bun și mai 
performant. Acest proces a avut o dezvoltare explozivă, iar 
evoluția și rezultatele lui conform lucrării „Public Utility Holding 
Company Act of 1935: 1935-1992” elaborată în ianuarie 1993 de 
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Energy Information Administration (EIA) din cadrul DOE poate 
fi descris astfel: „În 1924, circa 74,6 % din energia electrică 
produsă în SUA era produsă de companii de producere care 
făceau parte din companii de tip holding. În 1930, un procent de 
90% din companiile de electricitate din SUA erau controlate de 
19 companii de tip holding. În 1927 s-au înregistrat 828 de 
schimbări în structura de proprietate, în 1928 s-au realizat 
893 astfel de schimbări, în 1929, 672, iar în 1930, 195 astfel de 
schimbări. Unele din aceste schimbări au fost doar rezultatul unor 
simple procese de reorganizare dar marea majoritate au presupus 
câștigarea controlului de către un holding asupra unor companii 
din sectorul energiei care erau inițial independente.“ 

Studiul „The Public Utility Holding Company Act and the 
Protection of Energy Consumers: an Examination of the Corporate 
Records of the top Companies Pushing for PUHCA Repeal” 
elaborat de organizația neguvenamentală Public Citizen în 
septembrie 2002 arată că a rezultat, în urma proceselor descrise, un 
număr mic de companii de tip holding care dominau piața energiei 
electrice din SUA. Acestea, folosind strategii și comportamente de 
afaceri similare celor folosite în anii recenți de ENRON au 
construit imperii de mari dimensiuni prin utilizarea profiturilor din 
afacerile cu energie pentru finanțarea achiziționării unor companii 
și afaceri noi fără nici o legătură cu domeniul energiei care 
reprezenta activitatea de bază. În acest mod nu numai că sumele 
mari pretinse companiilor de electricitate de aceste structuri 
corpoarative, pentru serviciile de management prestate pentru ele, 
au fost plătite de utilizatorii de energie prin majorarea prețurilor, 
dar au și provocat ca investitorii în aceste holdinguri să fie, în 
final, ruinați deoarece valoarea activelor deținute de aceste 
holdinguri a fost inflatată de mii de tranzacții necinstite. În final, 
aceste companii holding au falimentat și au dus la Crahul bursei 
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din New-York în 1929, urmat de marea recesiune a economiei 
americane.  

Acestei perioade nefaste, consumată imediat după primul 
război mondial, i-a urmat un amplu program de reforme 
progresive întreprinse de F. D. Roosevelt, cel de al 32-lea 
președinte al SUA, ales în 1932 și singurul președinte din istoria 
SUA ales pentru 3 mandate. 

În perioada 1933-1945, în care a guvernat Roosevelt, s-au 
realizat reformele menționate care s-au bazat pe o revedere a 
cadrului legislativ în aproape toate domeniile și activitățile 
societății și economiei americane, din care nu putea, evident, să 
lipsească domeniul energiei și al asigurării serviciilor publice de 
alimentare cu energie electrică. Pentru a contracara consecințele 
negative ale fenomenelor menționate mai sus a fost elaborată și 
promovată în 1935, de Congresul SUA, legea holdingului public 
de electricitate, Public Utility Holding Company Act (PUHCA), 
iar legea federală a energiei Federal Power Act (FPA), promovată 
în 1920 cu scopul de a coordona realizarea proiectelor de centrale 
hidroelectrice, a fost revizuită fără a i se schimba denumirea dar 
extinzându-i-se aplicabilitatea și la domeniul transportului 
energiei electrice. Comisia Federală pentru Energie - Federal 
Power Commission (FPC) - creată prin FPA în 1920 a devenit 
prin modificarea legii, în 1935, Comisia Federală pentru 
Reglementare în domeniul Energiei (FERC) cu atribuții 
suplimentare privind reglementarea dezvoltării rețelelor de 
transport al energiei electrice la nivel federal. 

PUHCA a fost o lege adoptată pentru a permite și sprijini 
reglementarea companiilor de electricitate, fie prin limitarea 
domeniului de activitate la teritoriul unui singur stat - și astfel 
subordonarea activităților sale autorității de reglementare a 
statului respectiv – fie prin forțarea dezinvestirii (vinderii unor 
filiale sau dezmembrăminte, active) astfel încât compania să 
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devină o companie integrată menită să deservească o zonă 
geografică limitată. 

Un alt scop al PUHCA a fost să păstreze companiile de tip 
holding angajate în desfășurarea activității reglementate 
reprimând tentația și interzicând angajarea în activități economice 
nereglementate, cu grad mare de risc, desfășurate după regulile 
pieței libere. 

PUHCA impunea obținerea de către o companie de tip 
holding a aprobării unei comisiei de control al valorilor mobiliare 
SEC (Securities and Exchange Commission) înainte de angajarea 
ei într-o activitate economică nereglementată din afara 
activităților de bază, care erau activități cu caracter de serviciu 
public. 

PUHCA a însumat și un număr de inițiative de reglementare 
anti–trust și de funcționare a pieței de valori mobiliare care au fost 
promovate ca reacție la Crahul din Wall Street din 1929 și la 
apariția Marii Recesiuni.  

Industria energiei electrice și acționarii ( proprietarii ) ei au 
făcut în ultimii ani un lobby intens pentru abrogarea PUHCA, 
susținând că este depășită. În august 2005 a fost trecută prin 
Congres legea energiei, Energy Policy Act (EPA), prin care a fost 
abrogată PUHCA, în ciuda obiecțiilor formulate de utilizatori, de 
organizațiile de mediu, de sindicate și de agențiilor de rating. 
Abrogarea a devenit efectivă în februarie 2006. 

Toate aceste evenimente și dezvoltări în plan legislativ și 
instituțional le-am enumerat sumar deoarece considerăm că 
intenția de realizare a unei companii de mare dimensiune care să 
presteze activități cu caracter de serviciu public trebuie să aibă în 
vedere și experiențele trecutului dintre care nu toate au fost 
fericite. Concentrările companiilor energetice la care asistăm în 
prezent pe piața de energie națională și europeană trebuie de 
asemenea examinate, măcar la nivel de dezbatere intelectuală, și 
prin prisma experiențelor trecute despre care am vorbit.  
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Este important de reamintit în final și faptul că în anii ꞌ20 în 
România a fost adoptată de Parlament prima Lege a energiei, în 
1924, care însă a fost abrogată în 1929 și înlocuită cu o nouă Lege 
a energiei, mult mai liberală, primei legi imputâdu-i-se un 
caracter xenofob care nu încuraja suficient investițiile străine în 
sectorul energiei din România.  

* 

În numerele viitoare ale revistei vom încerca să detaliem 
procesul de dezvoltare a reformelor din sectorul energiei în SUA 
și în alte state și să interferăm o serie de aspecte cu evoluțiile din 
România precum și să formulăm pe această bază opinii privind 
perspectivele dezvoltării industriei energetice din țara noastră pe 
termen lung.  

 
noiembrie 2007 

 



2.2.	REFORMA	ȘI	POLITICA	ENERGETICĂ	

În perioada de după 1997, când s-a demarat în forță procesul 
de restructurare radicală a sectorului energiei din România, am 
avut pentru câțiva ani răspunderea pentru elaborarea și aplicarea 
strategiilor și politicilor energetice în România. În 2005 după 
alegeri am început în cadrul Direcției Generale de Politică 
Energetică din Ministerul Economiei și Comerțului elaborarea 
unui document de politică energetică pe 4 ani în raport cu 
prevederile programului de guvernare. Difuzat de noi în interiorul 
MEC în aprilie, dezbaterea serioasă în cadrul ministerului a 
început de abia în septembrie și nu se finalizase în februarie anul 
următor, când am decis să părăsesc instituția. Am scris atunci o 
introducere la acest document pe care bănuiesc căn nimeni nu a 
citit-o sau, oricum, la care nimeni nu a făcut referire în lungile 
dezbateri critice, nu arareori cu tonuri tendențioase și agresive. 
Reproducem azi, în acest număr al revistei, această reflecție 
personală introductivă cu convingerea că merită să fie citită de cât 
mai multă lume și cu speranța că efortul de atunci și de acum nu 
sunt zadarnice.  

Acoperirea necesarului de energie, in condițiile prezervării 
mediului natural și satisfacerii restricțiilor de ordin economic și 
social reprezintă una din marile provocări adresată guvernelor 
lumii contemporane.  

Industria energetică a cunoscut, în ultimii 10 ani, profunde 
transformări structurale generate de caracterul schimbărilor 
dinamice specifice lumii contemporane. Dintre factorii 
dinamizatori și generatori de schimbare în domeniul energiei și al 
resurselor, mentionăm: 
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– Accelerarea proceselor de creștere economică în anumite 
zone ale globului cum sunt China, India statele din Sud Estul 
Asiei, zone în care se înregistrează și o explozie demografică fără 
precedent, ambii factori exercitând o mare presiune asupra 
resurselor energetice primare, ceea cea ce a determinat creșteri 
semnificative ale prețurilor; 

– Explozia tehnologică, favorizată de evoluția tehnologiei 
materialelor, dezvoltarea tehnicii de calcul, a informaticii și a 
mijloacelor de telecomunicații etc.; 

– Cerințele tot mai acute de instituire de programe și soluții 
de protejare a mediului încconjurator, serios amentințat de 
consecințele activităților omenești asupra aerului, solului și apei 
care afecteaza dezvoltarea și evoluția tuturor formelor de viață pe 
planetă; 

– Globalizarea informațiilor, cunoștințelor, creșterea 
performanțelor privind investigarea și modelarea realității, precum 
și generalizarea aspirațiilor tuturor locuitorilor planetei pentru un 
nivel de trai civilizat, în acord cu standardele contemporane; 

– Conștientizarea caracterului limitat al resurselor primare de 
energie și recunoașterea dezideratului dezvoltării durabile ca 
prioritate majoră, a cărui realizare permite generațiilor actuale să 
transmită generațiilor viitoare o lume curată și prietenoasă; 

– Discrepanțele între nivelul de dezvoltare economică și 
socială al diferitelor regiuni care conduc la inechități marcate de 
tensiuni politice și de o alocare și utilizare disproporționată și 
inechitabilă a resurselor de combustibil și energie. 

Teoria și practica economică contemporană pun în centrul 
dezvoltării activităților economice conceptul de piață considerat 
ca cel mai eficient și obiectiv instrument de alocare a resurselor 
pentru satisfacerea nevoilor energetice.  

Tehnologiile contemporane, progresele științifice și 
tehnologice menționate precum și dezvoltarea capabilităților de 
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modelare stochastică și de gestionare a riscurilor reprezintă câțiva 
din factorii care au determinat liberalizarea piețelor de electricitate 
și de gaze naturale, conducând la revederea modelelor tradiționale 
bazate pe mari entități monopoliste integrate pe verticală, care 
prestau activitățile de producere, transport, distribuție și 
comercializare a energiei în cadrul aceleiași unități de afaceri. 

Cu toate acestea, piețele pentru comercializarea energiei 
electrice și a gazelor naturale prezintă în continuare numeroase 
imperfecțiuni, ele sunt departe de modelul de piață teoretic, în 
conformitate cu care prețurile sunt determinate numai de 
mecanismul cererii și ofertei și permit determinarea corectă a 
acestora în raport cu costurile marginale. In industria energetică 
și, în special în domeniile energiei electrice, al gazelor naturale și 
al petrolului există segmente ale activității economice bazate pe 
utilizarea infrastructurilor de rețele pentru care teoria economică 
indică necesitatea păstrării caracterului de monopol, cu 
caracterizarea ca monopoluri naturale, pentru a putea valorifica 
efectul economiei de scală al acestor afaceri și pentru a se evita 
multiplicarea nejustificată a unor costuri de gestionare și de 
administrare.  

In aceste condiții, liberalizarea piețelor trebuie susținută de o 
bază legislativă cuprinzatoare care să permită fundamentarea 
politică și juridică a anumitor decizii cu caracter economic și 
construcția unui set de reglementări format din reguli precise ale 
jocului agenților economici pe piață, menite să contribuie la 
egalizarea șanselor participanților și la evitarea dominării pieței 
de anumiți participanți, dominare ce poate impune interese 
nejustificate din punct de vedere economic, care pot distorsiona 
rezultatele activităților desfășurate de agenții economici din 
sector.  

Aceste sumare considerații de ordin general, enunțate pentru a 
ilustra complexitatea dezvoltării energeticii în secolul al XXI-lea 
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sugerează și justifică o serie de întrebări cheie privind gestionarea 
și prognozarea evoluției acestui domeniu economic esențial. Seria 
de întrebări din acest registru ar fi: 

1. Care este rolul planificării în condițiile dezvoltării 
economice bazate pe acțiunea cererii și ofertei în luarea deciziilor 
economice? 

2. Care este gradul de detaliere și de încredere a conținutului 
activității de planificare menită să fundamenteze sau măcar să 
influențeze alocarea resurselor în raport cu necesități pe termen 
lung, definite de autoritatea responsabilă de viitorul acestei 
industrii? 

3. Care sunt cele mai potrivite metode de planificare, cât de 
restrictive sau cât de indicative trebuie să fie concluziile sau 
rezultatele reflecției analizei și concluziilor demersului de 
investigare a realităților din care se deduc orientările, sugestiile 
sau prioritățile planificatorului? 

4. Cât de restrictivă, cât de dirijistă, cât de permisivă sau cât 
de imperativă poate și trebuie să fie atitudinea și acțiunea 
autorității responsabile cu planificarea și luarea deciziilor pe 
termen scurt, mediu și lung ? 

5. Cum trebuie structurată activitatea de planificare de la 
nivelul percepției macro, ce pleacă de la problemele de importanță 
planetară, continentală, națională și până la satisfacerea nevoilor de 
energie ale celui mai umil si modest utilizator bun platnic? 

6. Care sunt instrumentele și modelele energoeconomice cele 
mai adecvate unui anumit context, unui anumit sistem, caracterizat 
de particularități geografice, ale resurselor, de o anumită situație a 
infrastructurii, de un anumit model de organizare și funcționare a 
pieței de electricitate, gaze, combustibil etc.? 

7. Care este gradul de încredere și plaja de variatie a unor 
evaluări cifrice cantitative, atunci când acestea sunt indicate în 
documentele de planificare? 
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8. Care sunt volumul optim și calitatea datelor de care trebuie 
să dispună planificatorul și ce ipoteze și cerințe trebuie formulate 
în definirea scenariilor, care sunt datele externe procesului 
specific industriei energetice, din ce surse provin și, mai ales, care 
este prognoza privind evoluția acestora? 

Pornind de la starea actuală și definind un spațiu al 
obiectivelor și țintelor care trebuie atinse, prezentul document de 
politică energetică a României reliefează problematica actuală a 
sectorului energiei din România și direcțiile de dezvoltare 
viitoare, pentru a oferi tuturor celor interesați posibilitatea de a 
lua decizii în plan economic, în condiții și ipoteze bine definite 
privind evoluția și perspectivele sectorului energiei.  

Trebuie precizat că orice document de politică energetică are 
doar o valoare indicativă care oferă orientările și principiile ce se 
au în vedere pentru dezvoltarea sectorului energiei, precizează 
restricțiile de ordin politic, economic și social care trebuie avute 
în vedere ca deziderate, obiective ce nu pot fi neglijate, ele fiind 
impuse de realitatea socială și economică și de aspirația spre 
crearea unei lumi mai prospere, mai curate și mai promițătoare, 
atât pentru generația actuală, cât și pentru cea și cele care vor veni 
după noi.  

 

noiembrie 2007 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 



2.3.	FORMĂ,	MODEL	ȘI	REFORMĂ	–		
TRIADĂ	IMPORTANTĂ		

ÎN	DEZVOLTĂRILE	REFORMEI	

Reforma înseamnă schimbare, dar cuvântul este derivat, din 
punct de vedere lingvistic, din noțiunea de formă și sugerează 
într-o primă înțelegere schimbarea unei forme.  

Forma, la rândul ei, este modul de prezentare a unei realități, 
este imaginea acelei realități exprimată în simboluri care 
semnifică aspecte ale realității respective.  

Opusul formei sau rațiunea ei de a fi este conținutul, 
substanța, concretul realității pe care forma o îmbracă.  

În anii de început ai activității mele de inginer energetic am 
avut bucuria, plăcerea și șansa de a lucra, mai precis, de a colabora 
zilnic cu unul din cei mai mari specialiști ai anilor ꞌ80 în materie 
de utilizare și furnizare a energiei electrice, inginerul Ion 
Știrbulescu, figură emblematică pentru industria de electricitate 
din România din a doua jumătate a secolului XX. Tânăr și ispitit 
de inconștiența elanului specific vârstei eram adeseori tentat să nu 
pun mare accent pe forma de prezentare a unei lucrări, să 
supralicitez valoarea conținutului ei științific, de cele mai multe 
ori bine documentat, cu certitudinea că asta este ceea ce contează 
și fără ponderarea cuvenită a valorii acestui conținut în raport cu 
multele elemente, care trebuie considerate în susținerea unor 
afirmații, rostite adeseori apăsat, cu aerul și cu convingerea naivă 
că sunt adevăruri incontestabile, adevărate postulate imuabile.  

Beneficiind de o înțelepciune aparte dedusă din experiența 
acumulată în zecile de ani de activitate pe care îi avea, dar și de o 
instrucție remarcabilă și o erudiție de excepție, colegul meu mă 
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tempera mereu cu un aer paternal protector, repetându-mi că nu 
trebuie să uit niciodată că în foarte multe situații și pentru anumite 
lucruri sau stări de fapt aproape în majoritatea cazurilor, forma 
bate fondul și trebuie tratată cu mare seriozitate. Încercând acum 
o deslușire a elementelor importante ale reformei îmi amintesc cu 
plăcere și realizez o dată în plus cât adevăr era în acele cuvinte.  

Conținutul, fondul problemei, poate fi descoperit prin 
iscoditoarea întrebare „ce?”, cu derivatele ei „despre ce?”, „cu ce?” 
etc.….. Forma este descoperită când întrebăm „cum?”, „în ce fel?”, 
„în ce mod?”.  

Reprezentarea mentală a realității din jur, rezultată în urma 
eforturilor de investigare și de cunoaștere a acestei realități, de 
cele mai multe ori pentru a o putea folosi pentru satisfacerea unor 
interese omenești individuale sau colective, această reprezentare 
ne dă imaginea realității reflectată în planul minții noastre ca într-
o uriașă oglindă. În acest permanent efort de cunoaștere și 
stăpânire a realității din imaginile obținute prin observarea 
diverselor aspecte și dimensiuni ale lumii din jur, mintea omului 
este capabilă, încă de la începuturile dezvoltării ei, să combine 
diversele, elemente ale realități observate și să creeze obiecte noi, 
care nu existau până la momentul primei lor alcătuiri, făcută de 
mintea și măna omului. Realitatea se îmbogățea cu „frumuseți și 
lucruri noi” așa cum tulburător, geniul creator al marelui poet 
Tudor Arghezi evidențiază în poeme ca Născocitorul, Testament 
sau Cel ce gândește singur.  

Pentru realizarea unui obiect nou sau a unei realități noi, 
mintea omului construiește mai întâi un model, care va fi esențial 
pentru definirea alcătuirii conținutului și formei noii realități. Cu 
inginerul Știrbulescu, despre care am pomenit, am lucrat o 
perioadă ca inspector energetic. Era o vreme în care activitatea 
întreprinderilor de distribuție și furnizare a energiei electrice nu 
se oprea la contor și explora și modul în care se utiliza energia din 
punctul de vedere al eficienței energetice a proceselor tehnologice. 
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În acea perioadă am vizitat mari întreprinderi constructoare de 
mașini cu procese tehnologice complexe și aspecte inginerești de 
mare finețe, dintre care ne interesau în mod deosebit tehnologiile 
energointensive, cum era de exemplu tehnologia de turnare a 
pieselor metalice complicate, ce intrau ca părți componente ale 
mașinilor și utilajelor. Atunci am observat concretul relației dintre 
model, formă, formă și piesă turnată, înlănțuirea lor cronologică pe 
fluxul de fabricație, importanța fiecăruia dintre aceste elemente 
pentru obținerea performanțelor dorite de la care trebuia mașina 
sau utilajul construit. Mie, ca nespecialist, munca acelor oameni de 
la proiectant până la ultimul lucrător mi se părea fascinantă, ea 
reflectând un complex de acte creatoare înlănțuite ce trebuia, să 
funcționeze extrem de precis și în care eficiența energetică venea 
ca o cerință suplimentară, o restricție severă, în modelul de 
optimizare economică a întregului proces de fabricație. 

Ajunsesem să folosesc noțiunile și termenii lor cu precizie și 
ușurință, vorbeam, energeticieni fiind, despre maselote, culee, 
rețele de turnare, fonte cu grafit nodular și fonte normale, oțeluri 
înalt aliate și cuptoare de inducție la frecvența rețelei, cubilouri și 
cocs și câte altele. Studierea aspectelor energetice ale tehnologiilor 
ne obliga să intrăm în detalii, să participăm la întruniri de 
specialitate cu opinii adeseori apreciate de experții și lucrătorii din 
domeniu. Mulți ani mai târziu când, arogant și superficial, un mult 
mai tânăr și mai puternic decât mine, șef al meu, îmi spunea că, mai 
bine că acele întreprinderi au dispărut că numai pagubă făceau, am 
simțit aceste afirmații, rostite cu siguranță și cu brutalitate, ca pe un 
gust amar al efectelor secundare ale reformei în care credeam. 

Revenind la tema reflecțiilor din acest articol privind relațiile 
dintre formă, model, și reformă din punctul de vedere al 
tehnologiei de turnare trebuie remarcat că modelul este realizat 
din lemn, material moale, ușor prelucrabil, dar suficient de 
rezistent pentru a construi pe baza și în jurul lui forma în care 
urmează să fie turnat materialul metalic topit, incandescent. 
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Alegerea materialului și a soluțiilor de construcție a modelului 
reprezintă, în sine, o problemă inginerească distinctă care are 
nevoie de propriul său proiect și efort de creație. La rândul ei 
forma are propria ei inginerie și propriile cerințe privind 
alcătuirea și construcția ei. M-am gândit adeseori că inginerul 
Știrbulescu, când îmi vorbea de importanța formei, putea să aibă 
în minte și această concretă reprezentare materială, precisă a 
conceptului de formă, el fiind mult timp și foarte serios preocupat 
de economisirea energiei în tehnologia de turnare care este, cum 
spuneam, una din tehnologiile puternic energointensive, plecând 
în primul rând de la topirea metalului și elaborarea aliajelor de 
turnare a metalelor feroase și neferoase.  

Dintr-o cu totul altă perspectivă, reprezentarea realității, în 
toată complexitatea și diversitatea alcătuirii ei, se realizează în 
planul minții omenești și prin forța aparatului matematic, al 
științelor naturii (fizica, chimia), cu toate ramurile lor, biologia 
contemporană, cu toate ramurile ei, fiind absolut dependente de 
forța matematicii; dar și științele umane precum economia, 
sociologia, lingvistica ș.a. utilizează matematica pentru adâncirea 
cunoașterii omenești.  

Matematica, în calitatea sa de cel mai performant instrument 
de explorare mentală a realității, introduce în spațiul gândirii 
omenești formalismul matematic. Termenul cel mai utilizat 
pentru construcțiile teoretice ale matematicii este cel de formulă 
matematică sau formulare a unui model matematic. Și aici, ne 
reîntâlnim cu tema de reflecție pe care ne-am propus-o legată de 
conceptele de model, formă și reformă. Termenii de formulă, 
formalism, formulare sunt din aceiași familie de cuvinte, a 
noțiunii de formă, sensul formulării fiind acela de găsire a unei 
forme adecvate, corecte, exacte, de reprezentare a unor raporturi 
de dependență și interacțiune dintre diversele componente și 
aspecte ale realității. Știință a numerelor, a simbolurilor abstracte, 
cu maximă putere de generalizare, matematica, ca instrument de 
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investigare cum spuneam, poate servii orice demers de cunoaștere 
întemeiat pe logică și rigoare, structurat și consecvent în raport cu 
un set de principii sau legi enunțate ca fundamente ale cunoașterii 
derivate de regulă din cercetarea și observația experimentală. 
Reforma, în accepțiunea domeniului de care noi ne ocupăm, 
sectorul energetic, nu este altceva decât căutarea celei mai 
adecvate forme de organizare a activităților economice, utilizând 
toate mijloacele și instrumentele de cunoaștere existente între care 
cu siguranță un rol central îl are formalismul matematic.  

Nu este lipsită de relevanță nici observația că matematica, ca 
disciplină, lucrează cu conceptul de model matematic care, de la 
Georg Dantzig încoace, a devenit miezul cercetării operaționale a 
realității social-economice. Și regăsim, în condițiile considerării 
aportului major al instrumentului matematic în procesele de luare 
a deciziilor, implicarea noțiunii de model ca element de primă 
dimensiune.  

Dezvoltarea matematicii, ca mediu de cunoaștere, ca teritoriu 
absolut specific minții omenești, ca sublimat al limbajului natural 
în limbaje formale mai pătrunzătoare și mai severe decât forța de 
exprimare și sinteză a limbajului natural, a culminat prin 
investigarea limitelor de decidabilitate a sistemelor axiomatice și 
descoperirea celebrelor teoreme enunțate și demonstrate în 
secolul trecut de mintea strălucită a lui Kurt Geodel. 

Toate aceste sumare și personale considerații mi-au venit în 
minte încercând o corelare între conceptele fundamentale de 
formă, model și reformă, utilizate de mine, mai mult sau mai puțin 
sistematic, în contribuțiile mele modeste la procesul de reformare 
a industriei de electricitate din România.  

* 

În numărul viitor vom adânci și vom completa aceste reflecții 
cu o nouă și tulburătoare temă axată pe valorile reformei 

 



2.4.	REZULTATELE	REFORMEI			

1)	După	20	de	ani	

Motto:  

„Și-a venit un Negustor  
Plin de bani, cu vâlvă mare,”... 

George Coșbuc – Cântec 

Reformarea economiei și a societății românești după 1989 
reprezintă un proces spectaculos, de dimensiune istorică, în care 
mulțimea de transformări, gradul lor de întindere și, mai ales, 
profunzimea acestora au generat schimbări ireversibile în viețile 
trăitorilor din România. 

În primul rând reformatorii, care au inițiat aceste schimbări 
radicale și de mare anvergură, au îmbătrânit, din niște tineri 
entuziaști, plini de vise și idealuri mai mult sau mai puțin clar 
definite s-au transformat în oameni în vârstă, cu părul încărunțit, 
cu entuziasmele și aspirațiile strunite și redimensionate de forța 
înțelepciunii care, prezentă la început ca un bob, a germinat și a 
crescut în inimile și viețile lor devenind o ființă matură, cu, 
nevoia, grija de a proteja și a feri de greșeli și ispite pe cel care o 
posedă, pentru dezvoltarea ei, ea însăși hrănindu-se selectiv din 
trupul și darurile modelelor despre realitate și despre adevărul 
acestora. 

Pentru sectorul energiei și în mod deosebit al energiei 
electrice, prin reformele promovate, mai mult sau mai puțin 
sistematic, cu mai multă sau mai puțină rigoare, cu mai multă sau 
mai puțină metodă, s-a adăugat dimensiunilor inginerești, tehnice, 
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economice și juridice a activităților, o dimensiune nouă cea 
comercială, în forma specifică economiei de piață în care comerțul, 
acest motor al dezvoltării umane, al dezvoltării legăturilor dintre 
teritorii, popoare și entități, al dezvoltării marilor drumuri de apă, 
de uscat cum a fost „drumul mătăsii” iar mai târziu al marilor 
drumuri prin aer, al dezvoltării comunicării și al transferului de 
experiență, cunoștințe și valoare, acest important domeniu și 
rezultat al evoluției omenești, comerțul prin forța și mijloacele sale 
specifice, a pus definitiv stăpânire pe industria energetică, a preluat 
cu alte cuvine comanda, marginalizând și subordonând intereselor 
sale atât dimensiunea și aspectele de ordin tehnic ingineresc, cât și 
dimensiunea economică, remodelând și modificând radical 
filozofia și regulile de proiectare, exploatare, întreținere, dezvoltare 
și planificare a sistemelor și subsistemelor din industria energetică 
contemporană. 

Dintre toate zeitățile lumii antice, care a fost prima încercare 
omenească de a defini protectori în lumea supranaturală a zeilor, 
pentru fiecare domeniu de activitate omenească semnificativă, 
pentru fiecare nevoie sau zonă de interes major a existenței 
pământești a omului, atât în planul reprezentărilor materiale, „în 
lumea lucrurilor” cum spunea marele Aristotel, cât și planul 
reprezentărilor mentale și spirituale, „lumea ideilor” descoperită 
de același mare filozof și gânditor al Greciei antice, s-a impus ca 
lider și forță reglatoare esențială a lumii oamenilor, o zeitate de 
rangul doi, modestă, cu rol de mesager, de transmitere a dorințelor 
și a poruncilor zeilor, cu rol de comunicator și răspânditor de 
cunoaștere și lumină, dar și cu rol de protector al negustorilor și 
al comerțului care era îndeletnicirea lor, Hermes în mitologia 
greacă și Mercur, la romani, care așa cum am spus patrona și 
comerțul și activitățile de schimb de bunuri și valori între oameni. 

Această trimitere simbolică poate părea hazardată în 
contextul discuției noastre dar ea vrea să sublinieze, că nu zeii 
făuritori ca Hefaistos, nu zeii artiști și visători ca Apollo și nu 
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zeitățile dragostei și ale frumuseții ca Afrodita sau Venus, ai 
războiului ca Atena, și Marte, și nu Hera nici însuși Zeus 
Olimpianul care reprezentau simbolul puterii politice și de 
decizie, nu ei au ieșit învingători, ci mult mai modestul și mai 
puțin însemnatul, în aparență, protector al comerțului e cel care în 
prezent stăpânește lumea și animă dorințele și patimile oamenilor. 

Adăugarea dimensiunii comerciale, industriei energetice a 
adus un termen și o lume nouă: termenul de piață și lumea 
actorilor ce populează piața, lumea celor care străbat pământul în 
lung și în lat pentru a vinde și a cumpăra, a celor care sunt pregătiți 
să vândă și să cumpere orice, să-și vândă în extremis sufletul ca 
Faust, dacă târgul (negocierea) li se pare avantajos(ă), sau să-și 
vândă crezurile și idealurile, speranțele de mai bine și de înnoire 
și chiar și pe cel despre care a crezut că ar putea să le traducă în 
fapt cum ne spune Evanghelia că a făcut tragicul Iuda 
Iscarioteanul cu ISUS.  

Astăzi, cel puțin în energetica românească se vorbește tot mai 
mult despre piață, contracte, negociere, prețuri și tot mai puțin și 
mai tangent despre instalații, echipamente, fenomene fizice, 
activități productive. 

Se confundă adeseori industria de electricitate cu piața de 
electricitate, industria cu procesele ei complicate, cu mulțimea de 
nevoi de inovare și de adaptare, cu problemele ei specifice este 
împinsă în planul al doilea al preocupărilor și limbajului, este cu 
alte cuvinte marginalizată cum era Cenușăreasa în competiție cu 
rivalele ei leneșe strălucitoare și clevetitoare lipsite de substanță. 

Piața a devenit vedeta preocupărilor, ea este pe buzele 
politicienilor și ale oamenilor de decizie chemați să garanteze 
viitorul și durabilitatea acestei industrii, în mintea și în crezul 
multora dintre acești decidenți atotștiutori, sistemul energetic 
fiind condus și stăpânit nu de dispecer, ci de bursa de electricitate; 
circulațiile de putere se fac nu după legile fizicii și Teoremele 
Kirchorff, ci după dictatul și suveranitatea contractelor încheiate 
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de negustori, experții serioși și calificați capabili să înțeleagă și 
stăpânească fenomenele fizice de natură mecanică, termică, 
termodinamică, electrică, chimică, etc., devin tot mai puțini 
observabili și de luat în seamă, în linia întâi purtători de izbânzi 
care se consideră că trebuie apreciați și promovați sunt oamenii 
de marketing, negustorii de energie denumiți ca, un cuvânt 
neromânesc, „traderi”; ei ajung să dea sfaturi și soluții, să pună 
verdicte și rezoluții în problemele de decizie privind evoluția și 
viitorul energiei în România. 

În motivația și argumentarea necesității reformei piatra 
unghiulară a construcției întregii justificări era introducerea, 
promovarea și dezvoltarea concurenței în activitățile de 
comercializare și de producere a energiei, susținută de 
reglementarea profesională, competentă, obiectivă, transparentă 
și nediscriminatorie a activităților economice cu caracter de 
monopol natural generate de existența infrastructurii rețelelor 
electrice de transport și de distribuție, care reprezintă infra-
structura comună a derulării tranzacțiilor pe piață, asimilată 
adeseori tarabei și spațiului fizic în care se desfășoară aceste 
tranzacții de piață. Sarcina de reglementare, complicată și de mare 
importanță în economia modelului de piață a industriei 
energetice, a fost gândită ca aparținând unei autorități a statului, 
ale cărei principale cerințe erau obiectivitatea, nediscriminarea 
între participanții la piață, corectitudinea în luarea deciziilor și, 
mai ales, independența decizională și neutralitatea ei față de 
interesele economice ale participanților la piață, ale utilizatorilor 
și ale politicilor economice ale guvernului. Această autoritate 
concepută în primul rând pe criterii de competență și cunoaștere 
detaliată și precisă a proceselor fizice, a caracteristicilor 
economice ale activităților a mecanismelor de funcționare a 
piețelor concurențiale era creată și chemată și să definească 
regulile jocului pe piață, ea având rol de arbitru și supraveghetor 
sever al respectării acestor reguli. 
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Ideal, construcția teoretică părea că funcționează ireproșabil 
și că va duce la crearea unui climat concurențial perfect, 
invocându-se, într-o simplificare destul de naivă, modelul 
economic al lui Adam Smith elaborat în secolul al XIX-lea în cu 
totul alte condiții și circumstanțe socio-economice decât cele 
actuale și afirmându-se cu tărie acțiunea cererii și ofertei ca 
suficient mecanism de reglare, prin care „mâna nevăzută” a pieței 
va trage prețurile în jos, va echilibra cantitățile oferite și dorințele 
de a se produce cu mărimea cererii de consum de electricitate și 
va obliga la creșterea calității serviciilor și produselor oferite. Ca 
să se realizeze aceste dorințe primul pas a fost separarea 
activităților de bază: producere, transport, distribuție și 
comercializare a energiei electrice și contractualizarea relațiilor 
dintre ele, cu alte cuvinte, crearea instrumentelor fundamentale 
pentru explozia comerțului cu energie, deschizând astfel mina de 
aur căutată cu febrilitate de negustori din care să se alimenteze și 
să se dezvolte marile averi și afaceri profitabile ale multor 
întreprinzători, sau susținători ai acestora, din România de azi. 
Bazați pe datele și rezultatele economice, înregistrate de cei mai 
importanți negustori de energie din această tagmă, cum ar spune 
tragicul sluger Tudor, se poate spune că aceste companii au 
obținut și obțin anual profituri de zeci de milioane de Euro din 
comercializarea energiei produsă din sursele și instalațiile 
sistemului energetic din România, sistem realizat din munca de 
zeci de ani a mii și mii de oameni, parte din ei astăzi șomeri sau 
pensionari, trăind la limita sărăciei, în condițiile în care țara se 
împrumută zeci de milioane de euro pentru a putea plăti pensiile 
și salariile. Este de reținut că toate centralele care vând energia 
comercializată aparțin statului român care, teoretic, trebuie prin 
politicile și programele, sale să lucreze sută la sută, pentru 
prosperitatea, siguranța și progresul material și spiritual al 
contribuabililor, care sunt cetățenii României. 
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Hidrocentralele din România au fost construite de-a lungul a 
zeci de ani de muncă îndârjită, cu eforturi și costuri uneori 
supraomenești și cu intenția nobilă de a realiza în România o 
infrastructură energetică capabilă să susțină nu ceea ce noi numim 
azi piața de energiei, o sintagmă generalizatoare, adeseori lipsită 
de conținut din anumite puncte de vedere, deoarece nu spune 
nimic concret despre destinația energiei produse, ci, pentru a 
susține eforturile de industrializare a economiei românești, de 
valorificare a imensului potențial uman de creație și dezvoltare a 
poporului român. Pentru o ilustrare mai exactă a dimensiunii 
demiurgice a actului și eforturilor de proiectare, construire și 
finalizare a unei hidrocentrale putem lua ca exemplu 
hidrocentrala de la Ciunget și centralele de pe Lotru. Lungimea 
totală a galeriilor subterane săpate în munte pentru realizarea 
aducțiunilor dintr-un bazin hidrografic cu suprafața de 500 km2, 
este de 186 km, și se spune că fiecare kilometru a secerat o viață, 
dar cert este că între 1965 când au început lucrările și 1972 când 
s-a pus în funcțiune și cel de al treilea grup la centrala Ciunget, 
întreprinderi românești, cu muncitori din România au înfăptuit 
totul, grandiosul obiectiv cuprinzând construcția a 4 baraje în arc, 
cel de la Vidra înalt de 140 m, și centralele Brădișor de 118 MW, 
Mălaia de 18 MW și Ciunget de 510 MW. Nu a fost nevoie de 
firme de consultanță străine, nici de experți proiectanți de peste 
mări și peste țări plătiți cu miliarde de euro, rambursabile în zeci 
de ani. Oamenii aceia simpli care au muncit cu profesionalism, de 
multe ori cu dăruire și entuziasm, oameni săraci și modești dar nu 
lipsiți de valoare și mândri de faptul că priceperea, eforturile și 
munca lor este răsplătită și valorificată ei netrebuind să cerșească 
pentru a trăi decent în raport cu standardele vremii, au făcut cu 
adevărat istorie glorioasă în dezvoltarea economiei și a infra-
structurii din România. Acei oameni erau convinși că lucrează și 
pentru viitorul copiilor și nepoților lor, ei nu și-au închipuit 
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niciodată că o să vină „zeița reformă”, care va face din rezultatul 
muncii lor motorul de rotunjire și de mărire necontenită a averilor 
unor oameni care nu au avut absolut nici o contribuție și nici un 
merit în realizarea fascinantelor amenajări hidroenergetice și a 
hidrocentralelor din care se scoate energia cumpărata și revândută 
de comercianții de energie. Constructorii (dulgheri, zidari, fierari 
betoniști, macaragii etc.) minerii, energeticienii (electricieni, 
monteuri, mașiniști) etc., mulți din ei dispăruți din cauza vârstei, 
iar cei care mai trăiesc pensionari în marea lor majoritate azi, 
amărâți și triști, nu aveau cum să bănuiască cum reforma va pune 
pe copiii și pe nepoții lor în situația de a ajunge șomeri, sau de a 
pribegi pe drumurile și prin țările Europei în căutarea unui loc de 
muncă de cele mai multe ori sub calificarea lor, tratați ca oameni 
tolerați, plătiți de regulă sub salariile băștinașilor, și etichetați de 
autorități ale României cu porecla de căpșunari, marea lor 
majoritate fiind nevoiți să lucreze sezonier la cules de căpșuni, 
mulți ajungând să cerșească pe străzile marilor capitale și orașe 
din Uniunea Europa sau din alte părți ale lumii. Acei oameni însă 
nu-și puteau imagina că nepoții și copiii lor vor trăi după reformă 
într-un stat care va trebui să se împrumute din greu pentru a putea 
face față cheltuielilor publice. De câte ori aud rostită cu gura plină 
eticheta de căpșunari, spusă uneori cu dispreț și ironie, alteori cu 
îngăduință și prețuire din partea câte unui oficial ce prețuiește 
banii aduși în țară de acești dezrădăcinați, mă fulgeră un gând 
tulburător ce transformă roșul aprins al căpșunilor înlocuindu-l cu 
albul strălucitor al măciuliilor de bumbac culese de alți amărâți și 
obidiți ai sorții, pe mari plantații din alte locuri și din alte epoci 
istorice. Și dacă atunci, în acea perioadă de construcție a 
hidrocentralelor, poporul român, cu toate etichetele diverse pe care 
mulți europeni i le pun, în marea lor naivitate pardonabilă dar 
uneori și cu malițiozitate și rea credință, și astăzi după 20 de ani de 
reformă, când suntem cetățeni europeni conform prezicerilor unui 
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mare corifeu și orchestrator al evenimentelor din decembrie ꞌ89 - 
ianuarie ꞌ90, care ne tulbura în acele zile fierbinți ale istoriei 
României, sufletele și mințile și așa în stare de exaltare și mai multă 
sau mai puțină confuzie, cu informații mincinoase și înfricoșătoare, 
de genul anunțului, cifrei de 60.000 de morți, victime ale 
evenimentelor din decembrie și în opinia căruia românii de rând 
constituiau o masă de 20 milioane de „stupid peole”(oameni proști 
n.a.), muncea din greu și proba că poate construi economia 
României, acum după atâtea succese și progrese mărețe ale 
reformei, guvernanții fac contracte cu firme de peste mări și țări 
pentru lucrări mult mai simple decât cele menționate anterior, cum 
sunt autostrăzile și raportează cu mândrie că una din aceste 
autostrăzi, ce va fi plătită din greu, e complicată foarte, are cca. 35 
de km de tuneluri care nu sunt nici pe departe atât de impresionante 
și greu de proiectat și de realizat ca tunelurile de acces și galeriile 
subterane de aducțiune, construite la Lotru, pe Argeș, pe Someș, în 
bazinul Cerna-Motru-Tismana, pe Râul Mare și în multe alte 
locuri. 

Ce constatăm, așadar, că a rezultat din această perspectivă din 
reformă? S-a născut măria sa contractul, și acest formidabil și 
necesar instrument juridic și economic reprezentând legea părților, 
reflectând un acord de voință, în care părțile se prezintă cu 
interesele lor subiective de regulă strict confidențiale, și-a intrat în 
drepturi și a început să producă efecte. Climatul comercial rezultat 
la început, am putea spune în copilăria modelului de piață, a 
favorizat actorii, îndrăzneți, și foarte adeseori experimentați în 
activitatea comercială, care au știut, cu abilitate și nu arareori cu 
agende ascunse, să valorifice foarte profitabil toți factorii 
economici, sociali, politici, comportamentali, ce puteau să 
contribuie la determinarea prețurilor, pe lângă cerere și ofertă a 
cărei acțiune era gândită în modelul teoretic ca fiind determinantă 
în condițiile în care toți ceilalți factori de care depinde formarea 
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prețurilor din contracte erau considerați constanți, și au aceeași 
influență și pondere pentru toate contractele care se încheie, condiție 
și ipoteză naivă, foarte idealizantă și idelizată, simplificatoare cum 
spuneam, această tristă constatare fiind azi o realitate de domeniul 
evidenței, observată și „acceptată”(!) de orice privitor cu bun simț. 

Inițial recrutarea, selectarea și angajarea personalului de 
conducere cu rol decizional semnificativ în companiile și instituțiile 
nou create s-a făcut prin concurs, chiar dacă foarte adesea concursul 
era formal, treptat însă regulile s-au modificat și anumite posturi se 
ocupă prin numiri care nu mai au nevoie nici măcar de acoperirea 
formală a unui exercițiu de organizare a concursului. 

În confuzia de evaluări a contribuțiilor la obținerea rezultatelor 
economice despre care am vorbit anterior, și considerând multele 
obligații și constrângeri pe care le au cei ce trebuie să ia aceste 
decizii s-a ajuns la situația paradoxală în care experiența, 
pregătirea profesională, și în cele din urmă competența reală să 
conteze tot mai puțin și uneori să nici nu intre între criteriile de 
selecție, sub acoperirea formală dată de principiul managerial 
conform căruia cei ce conduc trebuie să folosească „privirea din 
elicopter”, imaginea de ansamblu, detaliile rămânând întotdeauna 
în seama unor lucrători care trebuie să–și facă treaba corect și 
despre care se presupune acest lucru. Dacă nu competența și 
experiența sunt criteriile majore de selecție, atunci totuși care sunt 
acestea ? Practica o demonstrează că sunt fidelitatea și loialitatea 
față de cel care a făcut numirea, capacitatea de a nu crea probleme 
și de a nu lua decizii incomode și neproductive în raport cu tot 
felul de priorități dintre care multe netransparente și uneori de 
neînțeles. 

Riscurile derivate din acest climat sunt, pe de o parte, un 
mecanism de decizie alterat și afectat uneori de alte interese și 
influențe decât cele rezultate din necesitățile și prioritățile 
industriei energetice, pe de altă parte, inhibarea preocupărilor de 
autoperfecționare a personalului, în absența posibilității de a pune 
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în aplicare celebra deviză napoleoniană conform căreia „În ranița 
fiecărui soldat se află bastonul de mareșal!”, scăderea atractivității 
companiilor din sector, tendința celor tineri de a migra spre mediul 
privat după ce s-au format ca specialiști, au confirmat valoarea lor 
profesională și cunosc problemele tehnice și/sau de organizare și 
funcționare a pieței.  

În ultimul articol despre reformă din seria de 10 din perioada 
’99-2000 publicate în Impuls am încercat să identific așteptările 
principalelor părți ale societății interesate sau afectate de 
schimbările din sectorul energiei, de la reforma în acest sector. 
Încă sistemul politic, pe atunci, nu era atât de „perfecționat” ca 
cel de azi și mai avea o brumă de respect pentru fondul lucrurilor 
și, deși tentația superficialității era foarte mare, aceasta nu 
producea erodări atât de vizibile ale credibilității instituțiilor și 
structurilor create prin reformă. Iată de ce atunci, în seria de 
așteptări enumerate, nu am menționat și pe cele ale partidelor 
politice și a altor structuri. Azi acest lucru este observabil ușor, 
aceste noi părți interesate și implicate în reformă, așteaptă posturi 
pentru clienții lor, posturi în general foarte bine plătite și, dacă vin 
la putere și numărul acestora nu este suficient, prin restructurare 
înființează atâtea câte trebuie. În anumite cazuri nici această 
măsură nu este suficientă și atunci fac tot felul de mașinațiuni și 
presiuni pentru a da la o parte experți angajați pe competență și 
neînrolați politic pentru a-și satisface nevoile de numiri. Acest 
registru de rezultate ale reformei este poate cel mai dăunător pe 
termen lung în măsura în care va deveni o practică încetățenită, 
care va face ca după fiecare schimbare la putere toți oamenii 
acestei țări care își închipuie că pot trăi pe picioarele lor, bazați 
pe strădania de a fi serioși și pe eforturile de a se menține 
competenți într-un domeniu, fără a se implica din punct de vedere 
politic, cu alte cuvinte fără a fi putut să fie convinși de unul dintre 
partide că merită să activeze pentru el, trebuie să fie pregătiți 
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pentru a plăti această atitudine demnă cu prețul alunecării pe scara 
promovării profesionale.  

Ca și în precedentul articol, optimist gândind, ne exprimăm 
speranța că aceste stări de fapt sunt trecătoare și că aspectele critice 
sesizate vor fi considerate corespunzător în evoluțiile viitoare ale 
reformei, ale cărei rezultate le vom comenta și în numerele viitoare 
și a cărei dezvoltare este departe de a se fi încheiat. 

 
București, 1 februarie 2010 

 
 

 



	

2.5.	VALORILE	REFORMEI		

Tema reflecției noastre din acest număr iese în afara 
preocupărilor pragmatice de ordin ingineresc, economic, sau 
comercial și se va dezvolta în planul axiologic, al dimensiunilor 
culturale și etice, al proceselor de schimbare a mentalităților, 
aspirațiilor, atitudinilor și comportamentelor, oamenilor care, fie 
au înfăptuit reforma, au fost participanți cu alte cuvinte la 
realizarea ei, fie au fost martori, beneficiari sau plătitori ai 
costurilor sociale înregistrate inerent în cursul schimbărilor, 
încercând prin acest demers analitic să identificăm și să definim 
valorile pe care s-a fundamentat și pe care ar trebui să funcționeze 
întreaga construcție a procesului de reformă a sectorului energetic 
din România.  

O asemenea încercare plină de îndrăzneală și de loc lipsită de 
anumite riscuri se bazează pe observația și pe prezumția 
fundamentală că reforma, în sectorul energetic, reprezentat de 
domeniile sale de activitate de bază: mineritul energetic (cărbune 
și uraniu), industria gazelor naturale, industria petrolului și a 
hidrocarburilor și industria energiei electrice, precum și a 
resurselor alternative este parte intrinsecă a întregului proces de 
reformare a economiei românești, dezvoltat în cadrul larg și pe 
baza reformei întregii societăți românești începută, după 
transformările și schimbările politice radicale inițiate de istoricele 
evenimente din decembrie 1989. 

În lumea modernă, contemporană, în încercarea de a 
descoperi valorile pe baza cărora în România s-a dezvoltat (cel 
puțin în teorie) sau ar trebui să se dezvolte reforma am considerat 
ca referință valorile enunțate în cărțile sale și în campania sa 
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electorală de către președintele SUA Barak Obama. Astfel de 
valori individuale, izvorâte din cultivarea încrederii în sine, din 
dorința de auto-perfecționare și asumarea conștientă a riscurilor, 
Obama identifică în cartea sa „The Audacity of Hope”: încrederea 
în forțele proprii, auto-perfecționarea, asumarea riscurilor, 
conștiința unității, munca asiduă, responsabilitatea personală, 
cumpătarea, disciplina, temperarea impulsurilor. 

  În referința indicată autorul afirmă: „Aceste valori sunt 
ancorate într-un optimism fundamental în ceea ce privește 
atitudinea față de viață, și în credința că prin efort și curaj, prin 
trudă și suferință, fiecare dintre noi își poate depăși condiția de la 
naștere”, am spune noi în completare, indiferent cât de dură, cât 
de abrazivă și necruțătoare este realitatea societății în care trăim.  

Pe lângă calitățile menționate anterior ca valori individuale, 
discursul președintelui american enumeră și o „constelație de 
valori comportamentale care exprimă interesul nostru pentru cei 
din jur”. În registrul acestor valori sunt considerate: cinstea, 
corectitudinea, umilința, bunătatea, politețea și compasiunea. 

Lumea creată prin reforma de după 1989 este o lume în centrul 
căreia se situează (sau ar trebui să se situeze) individul concret, cu 
speranțele și aspirațiile sale, cu temerile și ezitările sale, cu 
entuziasmele și trăirile sale, cu emoții și vise, un om liber sau care 
aspiră și prețuiește libertatea sa, un om capabil de inițiative, 
conștient de faptul că are o serie de drepturi și în majoritatea 
cazurilor capabil să înțeleagă și regulile de funcționare a lumii, 
opreliștile, limitele și restricțiile impuse de aceste reguli în tot ce 
întreprinde. Această lume este total diferită de lumea românească 
de dinainte de 1989, în centrul căreia se afla nu individul ci partidul 
ca reprezentant al colectivității, cu interesele și prioritățile 
specifice, comune, o lume în care individul era topit ca într-o masă 
amorfă, unde își pierdea adeseori identitatea, era obligat să renunțe 
la aspirații proprii, nu avea dreptul la avere, la proprietăți 
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individuale, totul sau aproape totul fiind deținut în colectiv, iar 
motivația individuală de acumulare și creștere a valorii și 
volumului bunurilor și proprietăților sale lipsea complet, dorința de 
îmbogățire era considerată un viciu, iar încercarea de traducere a ei 
în fapt o culpă penală; peste tot dominau șabloane, tipare 
existențiale uniformizante, care inhibau și condamnau ori ce 
inițiativă și orice aspirație individuală sau de inndividualism. 
Lipseau libertatea de mișcare, libertatea de exprimare și implicit 
dreptul de a gândi critic și de a contesta deciziile autorităților, oricât 
de incorecte, neproductive sau aberante ar fi fost ele. Existau atât 
de puține satisfacții individuale, era acumulată o atât de mare 
frustrare și nemulțumire în sufletul și viața fiecărui trăitor din 
România, încât entuziasmul popular, emoția colectivă, o anumită 
bucurie aproape copilărească prin inocența ei au invadat în 
decembrie 1989 străzile și casele marilor orașe, au inhibat 
instinctul de conservare și au alimentat setea de răzvrătire și 
acțiune, nevoia și dorința colectivă și individuală de schimbare 
creând din oameni simpli și liniștiți, de toate vârstele și din toate 
păturile sociale, adevărați eroi ce și-au sacrificat viața sau 
sănătatea, înfruntând o ordine socială ostilă, agresivă și obosită, 
care își epuizase toate resursele de convingere și de supraviețuire.  

Situația explozivă și radical transformatoare a fost determinată 
și de eșecul sistemului economic, de falimentul unui sistem de 
planificare și gândire simplificator și determinist într-o lume 
absolut aleatorie, o lume tot mai complexă în care orice 
simplificare a realității, orice idealizare naivă se răzbună prin 
generarea în plan economic a unor uriașe costuri, prin irosirea de 
resurse și distrugerea pe termen lung, uneori ireversibilă, a 
sistemului ecologic necesar desfășurării normale și echilibrate a 
vieții sub toate formele și aspectele ei.  

Discuția despre valorile fundamentale pe care se întemeiază 
funcționarea societății omenești stabilitatea și viitorul ei devine 
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actuală și iminentă în momentele de criză, momente cu mare 
impact social, în care soluții de schimbare mai mult sau mai puțin 
radicale se impun pentru a reporni mașinăria lumii înțepenită de 
consecințele unor decizii și atitudini greșite nu întotdeauna 
întemeiate pe un sistem de valori pozitive, declarat în legi și 
programe politice.  

Este deja unanim recunoscut că lumea contemporană 
traversează un astfel de impas în care numai o reexaminare 
profundă a sistemului de valori și a modului cum el este respectat, 
apărat, îmbogățit, recunoscut și acceptat de membri societății 
poate evita dezvoltări explozive și mari calamități sociale cum au 
fost cele două războaie mondiale ce au marcat istoria sângerosului 
secol XX.  

Numai așa se explică triumful președintelui american Barak 
Obama în alegeri cu un tip de discurs absolut nou, care a avut 
forța să entuziasmeze și să convingă, prin consecvență, prin 
aplecarea critică și lucidă spre nevoile nedreptățiților sorții spre 
marile neîmpliniri și eșecuri ale politicii americane din ultimii ani.  

Revenind la tema reformei și a valorilor ei, așa cum am 
explicat în numărul anterior, reforma, în înțelesul reflecțiilor 
noastre, însemnă schimbare, o schimbare de mari dimensiuni și 
de mare cuprindere care afectează întreg organismul societății dar 
și pe fiecare individ în parte.  

În discursul politic, al președintelui american, pe lângă 
valorile individuale și comportamentale la nivel individual sunt 
menționate și subliniate și o serie de valori colective ale societății 
americane, a căror reamintire și evidențiere este absolut necesară 
pentru motivarea și succesul schimbărilor propuse și așteptate de 
oameni. În lista acestor valori sunt menționate: cerințele familiei 
și ale obligațiilor ce rezultă din raporturile dintre generații, 
patriotismul, îndeplinirea obligațiilor cetățenești, sentimentul 
datoriei și al sacrificiului față de națiune. Este importantă, de 
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asemenea, credința în ceva care este deasupra noastră, mai mare 
și mai puternic decât noi, chiar dacă acest ceva se exprimă uneori 
formal prin religie sau prin percepte de ordin etic. 

În această ordine de idei trebuie să precizăm că enunțul 
acestor valori nu este făcut fără a se sublinia faptul că, în orice 
formă de organizare a societății umane, între valorile gemene 
individuale-colective, autonomie–solidaritate există o tensiune, 
un conflict permanent care trebuie negociate cât mai bine pentru 
găsirea unui compromis optim, a unei soluții de echilibru stabil. 

Acestea sunt sumarele gânduri pe care le-am găsit potrivite 
cu dimensiunea spațiului alocat de revistă pentru o modestă 
încercare de cuprindere a valorilor esențiale ale reformei.  

Realitatea de azi, lumea în care trăim zi de zi, cu toate 
contradicțiile și confuziile ei, cu avalanșa de probleme cotidiene 
ce se cer rezolvate fără întârziere, cu tot stresul generat de ambiții, 
așteptări, nemulțumiri și probleme, ne dă foarte rar ocazia să 
reflectăm în liniște asupra unor subiecte atât de complicate și de 
grave cum este cel pe care l-am abordat. Cred eu însă că incitarea 
la astfel de reflecții există în noi și ne provoacă la meditație în 
puținele clipe de răgaz sau se dezvoltă în mod involuntar în 
subconștient în tot felul de forme de avertizare. „Somnul rațiunii 
naște monștri” este una din tulburătoarele afirmații făcută de 
marele creator de artă adevărată care a fost pictorul francez Eugen 
Delacroix. 

În una dintre nopțile acestei primăveri, intens trăită de mine, 
m-am trezit dintr-un istovitor coșmar, în care îngrozit alergam 
pentru a mă elibera dintr-o amenințare întunecată greu de definit, 
rostind cu voce tare versurile „De vrei să-i dai Partidului ce-ți 
cere/ Tu țara ta iubește-o cu putere!”, învățate în copilăria mea, în 
școala generală din sat, care fac parte dintr-un poem proletcultist 
din lirica vremii, dedicat partidului, scris de poetul ieșean George 
Lesnea pe care mi-l amintesc și astăzi la cei peste 56 de ani ai mei, 



110  2. Articole publicate în revista Patronat E 

străbătut de un fior de spaimă. La acea vârstă fragedă și în mediu 
social politic al vremii nu prea înțelegeam eu ce este partidul, îl 
percepeam, pe baza discuțiilor ascultate de la oamenii din sat, ca 
pe ceva, mare, de care trebuie să îți fie frică și să te ferești de 
puterea lui.  

Azi, în condițiile vremurilor pe care le trăim, ca un ecou al 
acestei experiențe trăită, sunt tentat să mă întreb ce ar răspunde 
un partid din zilele noastre, unui membru al său care ar întreba: 
Ce trebuie să dea el partidului? Ce cere partidul de la el? 
Parafrazând versurile menționate înclin să cred, pe baza a tot ceea 
ce văd și aud zilnic, că răspunsul ar suna: „De vrei să-i dai 
partidului ce-ți cere/ Tu minte, promite mult, fii tare, fă avere! Și 
dă-i partidului cât cere!”.  

Continuând reflecțiile tot pe o notă lirică amară, gândul mă 
trimite la versurile unui alt mare poet român care a trăit, a scris și 
s-a lansat tot în măreața cetate a culturii române care este 
municipiul Iași, geniul poeziei noastre, Mihai Eminescu, cel care, 
în relația politică-avere, scria în prima parte a poemului Împărat 
și proletar reținut de mine tot din aceeași perioadă: „Spuneți-mi 
ce-i dreptatea? Cei tari se îngrădiră/ Cu-averea și mărirea în cercul 
lor de legi/ Prin bunuri ce furară în veci vezi cum conspiră/Contra 
celor ce dânșii la muncă-i osândiră/ Și le subjugă munca vieții lor 
întregi”.  

Mult mai târziu decât Eminescu și în cu totul alt context social 
și politic, marcat de profunda criză socială ce a determinat masele 
disperate de țărani să se răscoale și să dea foc conacelor boierești, 
un sensibil și talentat mare scriitor român, Alexandru Vlahuță, scria 
impresionat de cruzimea vremurilor sale: „Minciuna stă cu regele 
la masă/Dar asta-i cam de multișor poveste/De când regi sunt, de 
când minciună este/ Fac împreună cea mai bună casă!” 

În spectaculosul an 1989 care, la exact 200 de ani după 
Revoluția franceză, schimba răscolitor ordinea de valori a lumii 
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contemporane în partea de lume în care noi trăim, reliefând 
valoarea și măreția libertății omului, circula în România un banc 
la adresa partidului vremii, sub forma unui refren interpretat pe 
registre diferite în urcare de la tonuri grave spre tonuri acute de 
slavă ale cărui cuvinte cu tâlc erau: „Partidul minte, Partidul 
minte/Partidul, minte luminată!” 

Nu știu de ce, dar parcă toate aceste gânduri înșirate se 
înlănțuie perfect pe firul dezvoltărilor din România de azi, aduse 
și întreținute, poate efemer, optimist gândind, de progresele și 
evoluțiile reformei.  

În prefața volumului postum de poezii Gânduri târzii de Ion 
Știrbulescu, apărut la editura Perfect Service în 2003, am prezentat 
principiile pe care acest om deosebit, despre care am vorbit și în 
numărul anterior, și-a întemeiat existența, precum și luciditatea cu 
care în 1991 înțelegea lumea în care trăim, înțelegere ilustrată în 
fragmentul: „După evenimentele din 1989, datele problemei s-au 
modificat radical: se spun mai multe minciuni, cu mult mai multe 
minciuni, dar se spun și foarte multe adevăruri, nu întotdeauna 
întregi, și care, costumate în interesele, uneori murdare, ale aelor 
care le rostesc, adesea se transformă și ele în minciuni. În acest 
noian de minciuni, de periculoase semiadevăruri și adevăruri, 
adevărul adevărat își pierde de multe ori identitatea, se rătăcește în 
labirint...Sunt convins că un sondaj privind greutățile pe care le 
înfruntăm ar scoate în evidență că cea mai mare racilă a prezentului 
o constituie criza economică: sunt însă ferm convins că aceasta 
criză economică nu este altceva decât una, cea mai vizibilă, din 
multiplele consecințe ale profundei crize morale prin care trece 
societatea noastră…”, extras din prefața manuscrisului unei cărți 
pregătită pentru publicare în ultimii ani ai vieții sale. Inginerul 
Știrbulescu scria aceste gânduri cu durere și tristețe, iar azi, 8 ani 
mai târziu, constat fără să vreau că ajung, din păcate, la observații 
similare în încercarea de a identifica valorile reformei în plan 
comportamental. 
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În taifasurile televizate denumite sofisticat și neromânește 
„Talk Show” (spectacole vorbite), în care savanți analiști sau 
penibili și semidocți politicieni vorbesc despre realitățile zilelor 
noastre, am auzit foarte arareori vorbindu-se despre valori și 
foarte adeseori vorbindu-se despre minciună și mincinoși, 
minciuna electorală, minciuna postelectorală, minciuna construită 
prin omisiune, minciuna ca armă în procesul de negociere etc. etc. 
Minciuna a devenit în aceste condiții, în lumea statului de drept, 
un fel de vedetă mondenă a cărei întruchipare valorică poate fi 
reprezentată de orice vedetă semidezbrăcată vândută tineretului 
ca model și imagine sub calificativul de VIP de tabloidele 
populare și de „gunoiul electronic” cum califica regretatul 
Octavian Paler multe din programele de divertisment sau așa-zis 
culturale ale majorității televiziunilor comerciale. Ne place să 
credem că această crasă nonvaloare, această atitudine 
comportamentală negativă, distructivă și destabilizatoare, 
eficientă pentru anumite scopuri, va fi înfrântă și dacă nu total 
eliminată cel puțin marginalizată de promovarea adevăratelor 
valori ale reformei pe care le-am enumerat anterior. 
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2)	Învățământul	de	specialitate	și	reforma	

Motto: 

„Școala trebuie să servească numai vieții sociale.” 

                John Dewy 

Transformările aduse de reformarea radicală a societății 
românești după 1989, de redefinirea valorilor și a ordinii de 
prioritate a acestora, s-au răsfrânt cel mai puternic de-a lungul 
celor 20 de ani scurși asupra formării mentalității, personalității 
și a modului de gândire și comportament al oamenilor tineri, 
prima generație care s-a născut după revoluție și care astăzi a 
trecut de vârsta primei adolescențe și este chemată să intre în viața 
activă, fie pentru a-și continua pregătirea în forme superioare de 
învățământ, fie pentru a începe să-și câștige existența pe cont 
propriu, independent de posibilitățile și resursele familiei, 
încadrându-se în muncă. În perioada comunistă s-a vorbit mult 
despre omul de tip nou, visul și obiectivul declarat era să se 
construiască un om devotat ideilor propagate de ideologia 
comunistă, să lupte pentru ceea ce se numea etica și echitatea 
socialistă, să se angajeze total cu dăruire și generozitate, cu 
entuziasm și convingere pentru îndeplinirea programelor 
ambițioase de creștere și dezvoltare economică formulate și puse 
în aplicare de partidul unic.  

În formarea acestui tip de om școala investea, în cei 12 ani de 
studiu cât dura școala generală și liceul, eforturi de informare și 
formare culturală și științifică, programele analitice conținând 
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discipline de cultură generală, elemente de istorie, la început până 
în epoca industrializării intensive se studia chiar și limba latină, 
un accent important se punea pe studiul și testarea cunoașterii 
gramaticii limbii române, pe studiul literaturii române, pe studiul 
matematicii cu toate ramurile sale fundamentale, aritmetică, 
algebră elementară, geometrie, trigonometrie, analiză matematică 
și chiar și elemente de teoria probabilităților, se studiau temeinic 
științele naturii: fizica, chimia, biologia, anatomia și fiziologia 
omului, psihologie, elemente de igienă, dar exista și un pachet de 
științe sociale: filozofie, economie politică, socialism științific, cu 
puternice dimensiuni partizane, propagandiste dar și cu elemente 
și principii de bază ale gândirii logice foarte utile cu toate 
limitările și cu toate scăderile introduse în gândire de 
reducționismul marxist și exacerbarea caracterului laic susținută 
de agresivitatea ateismului care, din nefericire, elimina complet 
informația religioasă și teologică, diminua și distorsiona 
informația culturală legată de tradițiile întemeiate pe valorile 
gândirii religioase creștine, sau de alte confesiuni. 

Absolventul bun de liceu, și chiar și cel mediu erau oameni 
cu gândire logică, pregătiți să înfrunte concursurile de admitere 
în învățământul superior, competițiile fiind severe, numărul de 
concurenți pe un loc pentru admiterea în învățământul superior 
putând fi de peste 20, la discipline ca dreptul, în jur de 10-12 la 
medicină, 5-6 la multe din specializările învățământul tehnic, 4-
5 la învățământul economic ș.a.m.d.. Diplomele nu se obțineau 
ușor, și nu se puteau cumpăra, școala era o instituție riguros 
controlată și certificată de stat, nu existau taxe școlare, statul 
găsea bani la buget pentru finanțarea pregătirii cetățenilor săi, în 
fapt în termenii gândirii și terminologiei de astăzi școala presta cu 
adevărat un serviciu public, în beneficiul societății; învățământul 
de cultură generală era gratuit și obligatoriu, statul finanța nu 
numai costul investițiilor în școli, laboratoare, ateliere, baze 
sportive etc., dar suporta și costul manualelor școlare; nu existau 
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taxe și nu se făcea din activitatea de educare și formare un negoț 
ieftin, împins uneori în derizoriul și primitivismul activităților de 
cumpărare și vânzare de bazar. 

La mijlocul anilor ’60 când, eliberată de obligația plății 
despăgubirilor de război, România a lansat ambițioase programe 
de creștere economică, bazate pe industrializarea țării, pe 
diversificarea producției industriale, pe importul și asimilarea de 
tehnologie de vârf din statele dezvoltate ale lumii capitaliste, 
învățământul a cunoscut transformări de substanță; în special în 
ceea ce privește învățământul liceal și profesional, au apărut 
liceele de specialitate, liceele industriale, economice, agricole, de 
transporturi auto, de transporturi CFR etc. și o foarte dezvoltată 
rețea de școli profesionale pentru toate categoriile de meserii: 
strungari, lăcătuși, frezori, rabotori, trefilatori, laminoriști, 
electricieni, zidari, zugravi, dulgheri și câte și mai câte, rețelele 
de asemenea școli acoperind toate domeniile activităților 
economice care nu erau puține și asigurau, practic, toată gama de 
specializări necesare unei economii puternic dezvoltate.  

 M-am format în acea perioadă și pot să spun că, noțiunile de 
gramatică dobândite în primii 8 ani de școală, cunoștințele de 
aritmetică, geometrie și algebră elementară care mi-au fost 
predate cu dăruire, pasiune și entuziasm intelectual de profesorii 
și învățătorii de la școala din sat, mi-au structurat gândirea, m-au 
familiarizat cu primele noțiuni de gândire logică și analitică; 
biblioteca din sat a fost prima instituție sursă de bogății spirituale, 
de unde am citit cărți recomandate cu mare știință din marea 
literatură universală pentru copii, dar și romane de mare întindere 
cum au fost scrierile sadoveniene, romanele lui Rebreanu, precum 
și povestiri și romane din marea literatură rusă, din autori ca 
Gogol, Turgheniev, Cehov, Gorki, Lev Tolstoi, Alexei Tolstoi, 
dar și traduceri din Hemingway, Dreiser, Steinbeck, Emily și 
Charlotte Bronte, Hugo, Dumas și mulți alți autori ai marii 
literaturi universale, care mi-au încântat clipe din existență, 
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îmbogățindu-mi sufletul și mintea cu comori pe care și astăzi le 
pot valorifica.  

În orice caz, în acea perioada nu se punea problema obosirii 
copilului prin lectură și studiu, nici nu se acuzau asemenea 
oboseli, nu exista atâta televiziune și Internet, nu era atâta 
agresiune din partea televiziunilor comerciale al căror scop este 
numai să facă profit, indiferent de consecințele pe care le au, miile 
de ore de „gunoi electronic”, de violență, de divertisment murdar 
de foarte proastă calitate, nu existau și nici nu erau îngăduite de 
regulile de conviețuire socială, nu era cultivată vulgaritatea și 
prostul gust, nu erau tentate mințile și sufletele copiilor și ale 
adolescenților cu fructele otrăvite ale pornografiei, violenței și cu 
glorificarea comportamentelor aflate la limita subumanului sau 
ale sodomismului. Aceste noi elemente care populează spațiul 
socio-cultural al României de azi, de fapt al lumii contemporane 
sortită globalizării și uniformizării, proliferării dominației 
instinctelor primare, al răspândirii și amenințării permanente a 
consumului de droguri, au fost aduse și ele de reformă și le putem 
contabiliza în registrul rezultatelor negative și distructive ale 
acesteia. 

După absolvirea școlii generale am urmat cursurile liceului 
energetic din Cluj-Napoca, a cărui clădire s-a inaugurat în anul 
admiterii mele, în jurul ei fiind construită o bază impresionantă 
de învățământ liceal și profesional; aveam atelier cu mașini 
unelte, toate noi, laboratorul de mașini electrice era la fel de dotat 
ca și laboratorul de mașini electrice al politehnicii din București, 
similar era laboratorul de măsurări electrice și electronice, 
laboratorul de chimie, laboratorul de fizică. În liceu am continuat 
studiul limbii franceze și am început și am studiat timp de 5 ani și 
limba engleză, pe lângă liceu funcționa un grup școlar profesional 
ce pregătea, electricieni, liniori, meseriași AMC, aveam cămin 
școlar, cantină cu prețuri modice, bursă școlară de merit, un corp 
profesoral de mare excepție și performanță. Similar și alăturat 
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liceului nostru era liceul industrial și grupul școlar de construcții, 
lângă el era liceul industrial și grupul școlar de transporturi, liceul 
pedagogic, liceul economic ș.a. Zeci și zeci de generații, de mii de 
copii proveniți din familii modeste, au fost educați, calificați și 
formați ca oameni de nădejde, capabili să trăiască pe picioarele lor, 
să-și întemeieze familii sănătoase și să crească copii. Mulți dintre 
ei sunt astăzi folosiți cu succes de economiile din Uniunea 
Europeană sau din alte părți ale lumii, valorificați ca resurse 
prețioase de care se pare că România și economia românească nu 
mai au nevoie. Trebuie recunoscut cu onestitate și franchețe 
democratică faptul că nu era o problemă în acea perioadă pentru o 
familie să găsească un drum în viață pentru copiii ei, oricât de mare 
era numărul acestora. Cu alte cuvinte, oamenilor nu le era frică să 
trăiască, ziua de mâine era privită cu seriozitate și îngrijorare dar 
nu reprezenta o amenințare permanentă care să îi țină sub stres 
continuu gândind la insecuritatea locului de muncă, la creșterea 
prețurilor, la creșterea taxelor și a impozitelor, la creșterea taxelor 
școlare, la creșterea prețurilor la medicamente, la mizeria și 
lipsurile din spitale, la insecuritatea de pe stradă și chiar din case, 
la furtul banilor din conturi, la evoluția imprevizibilă a dobânzilor 
la creditele luate, la gripa porcină sau aviară care să distrugă fondul 
animalier și de carne, la bacteria ucigașă și câte și mai câte știri de 
senzație ce îți dau fiori de groază, răspândite cu mare entuziasm de 
presa scrisă sau audio-vizuală ce are nevoie de ele ca de aer, 
deoarece scoate bani frumoși difuzându-le.  

În aceste condiții, una din primele cerințe ale reformei a fost 
planificarea familială. Strâns legată de libertinajul sexual și 
pornografie, devenite rampe de lansare pentru VIP-urile de carton, 
sau poate că și cartonul este un material prea valoros pentru 
construcția lor, VIP -uri care populează spațiul colorat al tabloidelor, 
planificarea familială are în primul rând o fundamentare socială și 
economică generată de teama pentru viitorul copiilor, de 
imposibilitatea asigurării unui drum în viață, în special pentru 
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familiile cu venituri modeste care nu își pot permite costurile 
școlarizării. Această realitate se reflectă în mod clar în cifrele care 
exprimă evoluția demografică, în numărul de copii pe familie care 
arareori depășește cifra 2 (doi). 

Revenind la perspectiva asupra învățământului de specialitate 
și profesional, masiva restructurarea a economiei din care aproape 
a dispărut complet marea industrie, a condus la dramatice schimbări 
în ceea ce privește structura și numărul locurilor de muncă. 
Atomizarea unităților economice, crearea unei economii bazate, în 
principal, pe IMM-uri, (ceea ce, mental, ne produce o întoarcere în 
timp, la nivelul micilor târguri și târgulețe din perioada interbelică), 
a diminuat mult necesarul de oameni calificați, multe din profesiile 
din industria prelucrătoare, din industria chimică, din multe alte 
sectoare industriale ce și-au redus drastic activitatea nu mai sunt 
necesare, deoarece domeniile menționate nu mai au nevoie de forță 
de muncă pregătită și calificată. 

Pe de altă parte, în marea industrie multe operații și activități pe 
care le făceau muncitorii au fost preluate de roboți. În a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea Marx prezicea că proletariatul, 
muncitorimea, este groparul capitalismului, predicție total infirmată 
de evoluția lumii contemporane. Astăzi reputate voci de savanți și 
cercetători, prezic amenințarea distrugerii lumii oamenilor de către 
roboții pe care oamenii i-au creat pentru a înlocui și elimina 
proletariatul din viziunea lui Marx de pe scena istoriei. Suntem 
avertizați că creșterea gradului de inteligență artificială a roboților 
este tot atât de periculoasă ca avertizarea făcută privind dezvoltarea 
conștiinței de sine a proletariatului și creșterea capacității sale de a-
și conștientiza propria forță de dominare.  

Dacă admiterea la liceul industrial energetic din Cluj-Napoca 
în 1968 a fost cel mai greu examen din viața mea de elev sau de 
student, (eram 6 pe loc, iar media minimă de admitere a fost 7,75 
(din suma a patru note), la facultățile tehnice cu profil electric din 
politehnică, în care era încadrată și facultatea de Energetică, era 
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pe atunci un concurs de admitere greu întotdeauna, cu mai mulți 
candidați decât locuri, astăzi admiterea în facultate se face pe bază 
de cerere de înscriere, adeseori locurile nu se completează, 
interesul pentru pregătirea tehnică de specialitate a scăzut foarte 
mult, iar mare parte din absolvenți nu reușesc să profeseze foarte 
adeseori din motive independente de voința lor.  

Dispariția marilor platforme industriale, demarată politic prin 
calificarea industriei românești ca o grămadă de fier vechi, făcută 
cu inconștiență, aroganță și dispreț de primul ministru al 
României în 1990, a dus la disponibilizarea marilor mase de 
muncitori calificați , mulți dintre ei cu înaltă calificare, la 
dispersarea lor pe întreg teritoriul Europei pentru căutarea unui 
loc de muncă. După 20 de ani interesul pentru studiile tehnice a 
scăzut simțitor, iar după intrarea României în U.E. aproape toți 
elevii de elită din licee fac eforturi, învață limbi străine, engleză, 
franceză, germană, se prezintă în ultimii ani la tot felul de teste 
recunoscute pe plan internațional și la absolvire, în baza 
rezultatelor la teste, „aplică” , (în limba română, corect, solicită), 
prin completarea de formulare disponibile pe Internet, înscrierea 
la mari universități din Marea Britanie, Germania, Statele Unite, 
Franța, SUA, Finlanda etc. Aceste instituții funcționează pe reguli 
comerciale precise, dispunând de o arie de selecție foarte mare și 
de solicitări venite de regulă de la elevi foarte bine pregătiți, 
creditează costurile școlarizării cu condiția ca banii să fie 
rambursați din salariul din primii ani de activitate, dar creditul 
acordat nu acoperă niciodată întreaga sumă, familia trebuind să 
suporte o parte din costuri. Și iată că, în locul burselor de merit de 
care beneficiau studenții serioși și de valoare din România, ei 
trebuie, ca rezultat al reformei, să plătească taxe în monedă 
străină, să-și abandoneze limba și țara și să studieze la mii de 
kilometri pentru a putea dobândi mai târziu un loc de muncă. 

Cine rămâne, așadar, să studieze în România, țară pe care, 
foarte recent, „șeful statului” o califica, la televiziunea publică, 
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țară de mâna a doua? Rămân puțin copii buni ale căror familii nu 
își pot permite finanțarea costurilor școlii în valută și rămâne mare 
masă de aspiranți la diplome pe care sunt dispuși să le cumpere, 
indiferent cât de acoperite sunt ele de cunoștințe. 

De 20 de ani învățământul din România se află într-un 
continuu proces de reformare. Cea mai spectaculoasă transformare, 
pe care aceste continue schimbări au adus-o, este fără îndoială, 
instituționalizarea procesului de învățământ ca afacere; și s-a 
dovedit de-a lungul anilor ca este o afacere foarte profitabilă. 
Învățământul la distanță, fără frecvență cu examene și teste date pe 
Internet, a umplut țara de diplome, foarte multe slab acoperite de 
cunoștințe, dar egale, din punct de vedere al drepturilor conferite 
posesorului, cu toate celelalte diplome. Această inflație de diplome 
a decredibilizat valoarea oricărei diplome de absolvire. Astăzi 
acestea sunt privite cu scepticism și neîncredere, s-a pierdut mult 
din respectul cu care era creditat înainte de 1989 un absolvent de 
învățământ superior. În toate orașele cu peste 100.000 locuitori s-
au înființat universități private care, în schimbul taxelor, livrează 
diplomă tuturor celor ce optează să se înscrie și în anii de studiu 
își plătesc taxele în variate forme de învățământ. Transformările 
înregistrate mă trimit cu gândul la celebrele declarații din 
programul partidului comunist de la Congresul al XI-lea în care 
se afirma ideea poporului unic muncitor, un popor de intelectuali; 
se pare că acest deziderat s-a atins.  

Încheiem aceste sumare și personale reflecții despre 
rezultatele reformei în domeniul analizat cu remarca amară 
privind gradul de îmbătrânire accentuată a forței de muncă din 
industria energetică din România și apropierea volens-nolens a 
sorocului pentru înlocuirea ei cu personal și oameni calificați și 
pregărtiți în noile condiții descrise. 

 
București 14 august 2010            



2.7.	REZULTATELE	REFORMEI	

3)	Auxiliarele	reformei	

Motto: 

„Gândește mintea zicu-mi dar ce-ar putea să facă 
Fără gândirea mâinii închisă și săracă” 

Tudor Arghezi – Să ți-o sărut 

Deși programatic reforma societății românești nu și-a propus 
crearea unui nou tip de om, omul de tip nou a apărut inevitabil ca 
urmare a profundelor transformări ale sistemului economic, ca 
urmare a schimbării radicale a regulilor jocului economic și 
social, ca urmare a schimbărilor setului de valori fundamentale 
despre care am mai vorbit în reflecțiile anterioare. Oamenii zilelor 
noastre gândesc total diferit de cei de dinainte de 1989, și chiar 
cei care au trăit și s-au format în perioada anterioară constată, pe 
zi ce trece, că modul lor de comportament, de ierarhizare a 
priorităților, de soluționare a problemelor este total schimbat în 
raport cu atitudinile, criteriile de ierarhizare și valorizare pe care 
le aveau și le utilizau înainte de ꞌ89. În istoria omenirii perioadele 
de schimbare a regimurilor politice și, mai ales, a orânduirilor 
sociale au fost, fără nici o îndoială, cele mai răscolitoare 
evenimente trăite de oameni; ele au generat întotdeauna și o mare 
cantitate de transformări spectaculoase, extrem de productive 
pentru inspirația marilor creatori de opere de artă în toate formele 
de exprimare a mesajului artistic, muzică, arte plastice, literatură, 
teatru, cinematografie etc., Emoțiile individuale și colective, au 
atins în cursul acestor perioade escaladări paroxistice; în 
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22 decembrie 1989 de pildă, și în zilele care au urmat, pe străzile 
Bucureștiului și ale marilor orașe din România, mulțimea exalta 
de bucurie, oameni care nu s-au văzut niciodată se îmbrățișau, pe 
fețele tuturor strălucea lumina speranței, sentimentul libertății 
dobândite exploda în entuziasme și forme de manifestare 
nebănuite și de o mare diversitate, oamenii cântau împreună, 
strigau lozinci, râdeau de bucurie. Orele din ziua de 22 decembrie 
de după fuga dictatorului și până la începerea răpăitului de arme 
ucigașe în Piața Palatului, au fost pentru bucureșteni ore astrale, 
toată tensiunea interioară, toate frustrările și amărăciunea 
generată de lipsuri și nemulțumiri, au explodat într-o destindere 
de arc întins, eliberând energii nebănuite și reliefând resurse și 
modalități de exprimare incredibile din partea multor oameni, 
până atunci posomorâți, împovărați de lipsuri și de griji.  

Se confirma afirmația genială a marelui filozof german Johan 
Gottlieb Fichte „A fi liber este nimic, a deveni liber este raiul” - 
„Frei sein ist nichts – frei werden ist der Himmel‟”; dobândirea 
libertății de exprimare, de mișcare și de manifestare îi făcea pe 
majoritatea locuitorilor României de atunci să aibă senzația că 
sunt în al 9-lea cer. Pentru a ilustra câteva din considerațiile făcute 
anterior menționăm, ca exemple, faptul că în literatura universală 
aceste perioade de transformări profunde au generat capodopere, 
aproape toate marile romane scrise de Honoré de Balzac 
explorează perioada restaurației de după revoluția franceză din 
1789, marele scriitor rus Alexei Tolstoi a reflectat în romanul său 
Petru I domnia spectaculosă a acestui țar reformator, un părinte al 
nașterii Rusiei moderne, iar trilogia sa Calvarul, oglindește 
evoluția multor destine în perioada transformărilor din Rusia de 
după primul război mondial care au dus, în condițiile de înapoiere 
economică și cruntă oprimare socială, la triumful comunismului 
ce a marcat și a administrat destinele marelui popor rus peste 70 
de ani.  
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În muzică este cunoscută simfonia Eroica scrisă de Beethoven 
sub influența revoluției franceze, a iluminismului german și a 
admirației pentru Napoleon, perceput ca reformator progresist dar 
și dezamăgirea acestui mare geniu creator al omenirii atunci când 
a constatat că iluziile și speranțele, idealurile sale nobile au fost 
trădate de comportamentul dictatorial și agresiv al împăratului. 
Fiecare perioadă de transformări reformatoare profunde, cum s-au 
produs în România după ꞌ89, a fost urmată de perioade de 
restaurație, de confuzie și derută în care aspirațiile noi și 
nostalgiile pentru vechiul sistem au coexistat și s-au confruntat, 
uneori pașnic, alteori în forme violente, funcție de efectele 
economice ale transformărilor asupra stării materiale a populației, 
a oamenilor care au sprijinit, au susținut și au contribuit la 
realizarea acestor schimbări. Acum, după 20 de ani, ecourile 
acelor trăiri s-au stins de mult, entuziasmele s-au tocit, ceea ce 
atunci părea imposibil a devenit obișnuit și din afirmația lui Fichte 
este valabilă și confirmată zilnic prima parte care afirmă că a fi 
liber nu înseamnă nimic, nimic spectaculos, este important cum 
știi și poți să valorifici libertatea pe care o ai, dacă ești sau nu 
conștient că starea de libertate este o resursă ce trebuie 
valorificată și bine gestionată. 

Gândirea logică a oamenilor de pe această planetă se exprimă 
și se formulează prin cuvinte, iar cea mai filozofică dintre cele 4 
evanghelii din Biblie, Evanghelia după Ioan, nu se deschide ca o 
poveste a unui neam sau a unor întâmplări sau fapte, ci cu o 
afirmație filozofică „La început era Cuvântul și Cuvântul era la 
Dumnezeu și Dumnezeu era Cuvântul”, subliniere pe care o 
facem deoarece în tema acestei reflecții ne vom apleca asupra 
verbelor importante ale reformei, asupra cuvintelor cheie ce 
descriu și explică comportamentul și prioritățile omului 
contemporan din România adaptat cerințelor și comandamentelor 
vremii. Dintre cuvintele cu care operează limbajul natural, al 
oricărui popor, verbele ocupă, în lumea cuvintelor, locul regal în 
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opinia noastră, deoarece ele exprimă starea, mișcarea, dinamica, 
transformările și devenirea lucrurilor și a situațiilor, dar și 
plasarea temporală, în trecut, prezent sau viitor. Indiscutabil 
dintre verbele oricărei limbi un rol esențial îl joacă verbele 
auxiliare folosite pentru exprimarea temporalității acțiunilor și 
faptelor, sau al altor semnificații cum ar fi caracterul de negație 
sau interogație al unei afirmații. Cele mai utilizate și importante 
verbe auxiliare în limba română sunt verbele „a fi” și „a avea”, 
care exprimă, în înțelesul lor fundamental, existența, ființarea, 
deci relaționarea eu-lui cu lumea din jur și, respectiv, posesia, 
deținerea, posibilitatea și îndreptățirea de a dispune de ceea ce 
posezi sau deții. Există, în opinia noastră, o dispută și o rivalitate 
între aceste două verbe care sunt folosite ca auxiliare și adeseori 
ești tentat să întrebi care dintre cele două verbe este mai 
important: a fi sau a avea. În perioada în care generația mea s-a 
format și în contextul social și istoric al perioadei 1960- 1989 la 
care mă refer, a fost cultivat, așa cum am spus-o și în reflecțiile 
anterioare, sentimentul colectivității, sentimentul și conștiința 
dominantă a apartenenței la colectivitate, era o lume construită 
pentru a răspunde și a apăra interesele maselor de oameni, a cărei 
mare deficiență a fost topirea diferențelor specifice dintre oameni 
într-o masă amorfă a unei mulțimi, un fel de mediere ce aplana, 
toate vârfurile și valorile le aducea la numitorul comun al 
comandamentelor politice ale vremii. Cuvântul elită era aproape 
interzis, lui atribuindu-i-se conotații negative fiind asociat cu 
fascismul și cu regimurile politice de extremă dreaptă, așa cum și 
astăzi, sintagma masele populare, interesele de masă sunt asociate 
cu regimurile politice de extremă stângă cum au fost dictaturile 
comuniste. Lumea în care noi trăim acum este foarte diferită de 
lumea în care ne-am format ca ingineri în anii studenției și în 
primii ani de activitate ca ingineri. Sistemele de valori au fost 
revizuite fundamental, unele lucruri și fapte, întâmplări și criterii 
care atunci erau foarte importante în economia de principii și de 
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atitudini comportamentale față de viață și în raporturile și relațiile 
cu tot ce ne înconjoară au devenit aproape nesemnificative în 
timp, altele considerate atunci de mică importanță au trecut pe 
prim plan și determină sau reglează azi acțiunile și manifestările 
noastre. Sentimentul apartenenței unei colectivități și al datoriei 
de a-i apăra interesele și identitatea au dispărut aproape total, pe 
prim plan acum domină interesele individuale sau de grup 
restrâns nu întotdeauna durabil, de cele mai multe ori constituit 
temporar/conjunctural, în jurul unor interese de moment. 
Libertatea de decizie și de exprimare, libertatea de acțiune și de a 
întreprinde inițiative proprii prin asumarea de riscuri, aceste 
valori sociale pe care le-am dobândit în ultimii ani își au costul 
lor, uneori prețul plătit putând să fie fatal, dacă riscurile nu sunt 
conștientizate sau dacă evaluarea acestora este sumară, expeditivă 
și minimalizată în importanță. Trăim într-o lume în care de la 
conceptul de colectivitate și colectivism, care s-au dovedit 
păguboase în planul eficienței economice, s-a trecut repede, cu 
viteză aproape amețitoare la conceptul de elite și elitism și eterna 
dispută dintre verbele auxiliare a fi și a avea care reprezintă, fără 
nici o îndoială, instrumentele fundamentale ale gândirii logice și 
ale limbajelor naturale în care gândirea logică se exprimă, această 
eternă dispută înclină balanța spre a avea trezind în oamenii 
acestui pământ tentații necumoscute nouă în copilărie și 
adolescență, mobilizând la nivel individual energii creatoare 
uriașe, generând idei, inițiative, tehnici, metode, soluții cel mai 
adesea efective în plan personal și al atingerii scopurilor dar, din 
păcate, nu întotdeauna benefice în planul acțiunii și al devenirii 
sociale. În aceste condiții a fi pare a se ascunde timid, pare a nu 
mai avea fascinația și strălucirea pe care noi o apreciam în 
copilărie și adolescență și chiar și în anii tinereții. În acele vremuri 
a fi cinstit, a fi harnic, a fi corect, a fi bun expert, a fi respectat, a 
fi iubit și prețuit de cei din jur, pentru noi erau valori importante, 
plasate aproape de sacralitate. Azi este importantă averea, trebuie 
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să ai case, să ai conturi în bancă, să ai terenuri, să ai afaceri, să ai 
proprietăți, să ai prestanță, să ai mulți bani și abia dacă reușești să 
aduni suficient reușești să fii important, respectat și prețuit, să fii 
valoros și interesant pentru cei din jur. Lumea de azi prețuiește 
elitele, iar pentru marea majoritate a oamenilor eticheta elitei este 
averea, nu este nevoie să fii educat, nu este nevoie să fii cult, nu 
este nevoie să fii instruit, nu este nevoie să fii bun, dar în general 
este strictă nevoie și foarte necesar să ai, importantă este 
cantitatea, importante sunt sumele, importantă este puterea 
derivată din ele, și astfel lumea lui a fi devine o lume modestă 
care se adăpostește sub protecția aspirației spre calitate, și-și duce 
existența cel mai adesea în teritoriul arid al strădaniei și al 
cumpătării. În România, pe acest teritoriu binecuvântat de 
Dumnezeu și situat la intersecția intereselor economice și politice 
ale unor mari imperii și structuri socio-politice cum este astăzi 
U.E., funcție de dominația politică a diverselor perioade, limbile 
străine utilizate pentru comunicare, altele decât limba română, s-
au schimbat, fiind preponderent utilizată limba puterii dominante 
sau influente a vremii. Astfel, în a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea și prima jumătate a sec. al XX-lea s-a studiat și se vorbea 
mult limba franceză, în anii ꞌ50, după al doilea război mondial, s-
a studiat în școli ca limbă străină și se folosea mult pentru 
documentare limba rusă, iar după 1989, odată cu renașterea 
democrației și orientarea spre vest, s-a răspândit, se studiază și se 
folosește ca limbă străină limba engleză. Această observație 
generală cu caracter istoric are relevanță în contextul discuției 
noastre deoarece pragmatismul englez, orientarea lumii britanice 
și ulterior a societății americane spre concret și acțiune se reflectă 
în gândirea acestor națiuni și în limba engleză și prin utilizare 
auxiliarului „a face”. Forma interogativă și forma negativă a 
exprimării se construiesc în engleză prin utilizarea verbului 
auxiliar „to do” (a face). Pentru lumea inginerilor căreia îi aparțin 
ca formație și preocupări acest detaliu lingvistic este oarecum 
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onorant deoarece inginerul este, prin excelență, cel care face, cel 
care proiectează și realizează lucrurile, iar mai târziu le folosește 
și are grijă de ele pentru a le menține în stare de bună funcționare. 
Activitatea inginerului și rațiunea lui de a exista este legată de 
industrie, de marea producție industrială, iar industria în ultimii 
250 de ani s-a dovedit a fi unul dintre cele mai creative domenii 
ale activității omenești, calitatea și diversitatea inovării și 
inventării de noi lucruri și noi soluții este infinită și specific 
umană, iar inginerii joacă în acest proces un rol decisiv. Iată de 
ce, dezindustrializarea României din ultimii 20 de ani, ca rezultat 
al reformei, care constatăm că a eliminat ingineria de pe eșichierul 
profesiilor preferate, căutate și mult dorite de tineret, considerăm 
că este unul din cele mai nedorite efecte ale reformei. 
Descoperirea auxiliarului „a face”, din păcate, nu a fost însoțită și 
de recunoașterea importanței făcătorului care este inginerul 
întovărășit de maiștri și de muncitori. Este cu atât mai paradoxal 
cu cât, în vorbirea curentă, în limba română expresia „Ce mai 
faci?” are valoare supremă de investigare și apreciere a situației 
unui om. Nutresc speranța că România viitorului nu va rămâne o 
țară cu o economie bazată exclusiv sau în cel mai bun caz 
preponderent pe IMM-uri și că auxiliarul englez „a face” își va 
demonstra valoarea pentru cei care sunt chemați să decidă soarta 
societății românești și care, aproape toți, vorbesc și limba engleză 
ca semn de apartenență la elita intelectuală. Aceste reflecții, care 
au pentru mine un ușor gust amar, consider că fac parte și ele din 
ilustrările critice ale registrului de rezultate al reformei asupra 
cărora trebuie reflectat pentru a putea descifra integral impactul 
lor asupra evoluției și perspectivelor industriei energetice și, de 
ce nu, a întregii economii și societăți românești. 

 
București, 15 noiembrie 2011  
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4)	Instituțiile	reformei	

În seria acestor reflecții personale asupra procesului de 
reformare a industriei energetice din România privit ca parte 
integrantă, inseparabilă și cu rol esențial a procesului mai amplu 
de reformare a economiei românești pe principiile economiei de 
piață, am vorbit până acum despre mai multe aspecte considerate 
de noi relevante, am vorbit despre modele, despre valori, despre 
impactul pe termen scurt și pe termen lung asupra oamenilor, de 
fapt asupra comportamentului lor și asupra nevoii de adaptare 
continuă la nou, pe care transformările produse le aduc în viața de 
zi cu zi, generând noile probleme , îngrijorări și speranțe din care 
se compune traiul zilnic într-un mediu social turbulent, care își 
caută cu disperare un echilibru dar și despre impactul pe termen 
lung asupra viitorului copiilor și al tinerilor, confruntați cu lipsa 
locurilor de muncă, cu amăgirea primită în școală prin calificarea 
care adeseori se dovedește inutilă, prin agresiunea exercitată 
asupra lor de un bombardament informațional necruțător în care 
valuri de subcultură, violență, senzațional, grozăvii și amenințări, 
de imoralitate, corupție, sex și trafic de ființe umane, droguri, 
imoralitate și discursuri politicianiste demagogice și pline de 
minciuni și promisiuni fără nici o acoperire sunt revărsate asupra 
vieților lor, neîncetat, 24 de ore din 24 și 7 zile pe săptămână, pe 
o mare varietate de canale audio și mai ales vizuale, în paginile 
tabloidelor sau în conținutul adeseori insuportabil al emisiunilor 
de televiziune, în paginile de internet și, mai nou, în multe mesaje 
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difuzate pe rețelele de socializare, a căror apariție și dezvoltare 
este năucitoare și tot mai greu de înțeles și de stăpânit.  

Am vorbit apoi despre evoluția și constatările, despre 
perspectivele întrezărite de noi asupra procesului de educare și 
formare profesională, pentru a reveni la o detaliere a nevoilor 
fundamentale generate de lumea în care trăim și a raporturilor 
dintre ele, nevoia de a fi și nevoia de a avea, esențiale în 
organizarea și dezvoltarea vieții pământești a omului și a 
societății omenești contemporane.  

Facem acum o nouă încercare de a ne apleca asupra 
rezultatelor uriașului efort de reconstrucție a destinului societății 
românești de a înțelege spre ce se îndreaptă neamul românesc, 
poporul român, care s-a revoltat plin de mânie și disperare în 
decembrie 1989 împotriva ordinii de lucruri de la acea vreme, dar 
mai ales împotriva sărăciei, lipsei de hrană, a frigului din case, 
dar și a lipsei de libertate, a interdicției de a se exprima liber și de 
a-și face auzite opiniile, împotriva interdicțiilor numeroase cum 
erau: aceea de a circula liber, de a alege locul și modul în care vor 
să trăiască asumându-și, riscurile și consecințele asociate și, 
respectiv, rezultate din aceste decizii, și multe altele încă, 
oprindu-ne de această dată asupra noului rol al statului, asupra 
dimensiunilor și funcțiilor lui și mai ales asupra instituțiilor noi 
create de reformă, unele preexistente dar, reproiectate, regândite 
și reconstruite în baza modificării radicale și profunde a 
sistemului de valori fundamentale și a ierarhiei lor în economia 
funcționării mecanismului social, precum și a noului cadru 
legislativ și de reglementare, a noului sistem de drept pozitiv creat 
în România după 1989, iar altele noi, instituții create pe modelul 
de organizare și funcționare a democrațiilor contemporane din 
lumea capitalistă. 

Implicat ca inginer în pregătirea procesului de restructurare 
și reformă a industriei de electricitate a trebuit, în anii ꞌ90, 
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începând cu 1993, să lucrez în multe echipe mixte alături de, 
juriști, economiști, filologi, ingineri din alte domenii, dar și mulți 
politicieni: deputați, senatori, lideri de sindicat afirmați, având 
personal ca misiune participarea activă la elaborarea modelelor și 
a scenariilor de restructurare și de reformă, elaborarea proiectelor 
de acte normative, legi, ordonanțe de guvern și ordonanțe de 
urgență, hotărâri de guvern și reglementări secundare privind 
organizarea și funcționarea pieței liberalizate de electricitate și 
gaze naturale, elaborarea de documente de politică energetică și 
de strategie a dezvoltării sectorului energiei în noile condiții. am 
fost nevoit să-mi lărgesc permanent aria de documentare, să 
parcurg documente și materiale de o mare diversitate, în 
conținutul și forma lor de prezentare, să străbat cu mintea teritorii 
ale cunoașterii omenești care nu mi-au fost întotdeauna familiare, 
dar în care eram solicitat să inserez particularitățile și elementele 
specific profesiei mele de inginer electroenergetic cu aplicare la 
condițiile sistemului electroenergetic românesc așa cum a fost el 
conceput și realizat în evoluția sa istorică începută între cele două 
războaie mondiale.  

Părăseam așadar un domeniu ordonat, acela al instalațiilor de 
transport și de distribuție a energiei electrice, în care fenomenele 
fizice și dezvoltările lor erau modelate de legile electromagne-
tismului, folosind forța aparatului matematic, logica inginerească 
simplificatoare, generoase reguli și proceduri precise de acțiune, 
și chiar dacă în funcționare erau și multe evenimente aleatoare 
care complicau lucrurile și previziunea evoluțiilor în sistemul 
energetic, am constatat că problemele erau mult mai simple și mai 
ușor de prezis și stăpânit decât în viața socială, că mulțimea 
dimensiunilor spațiului socio-economic și politic precum și 
complexitatea sa, făceau mult mai dificilă modelarea fenomenelor, 
stabilirea unor reguli în baza cărora să se ia cele mai bune decizii 
pentru atingerea scopurilor și a obiectivelor propuse, limbajul 
formal al matematicii nu mai ajungea, numai era suficient pentru 
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a descrie mulțimea raporturilor și influențelor care trebuie 
considerate în construcția și modelarea fenomenelor sociale.  

Pentru a putea lucra în cadrul acelor echipe mixte de mari 
dimensiuni am fost nevoit să citesc mult și să mă informez asupra 
multor aspecte de ordin politic, juridic, economic fără de înțelegerea 
corectă a cărora era imposibil de inserat cerințele de ordin tehnic și 
ingineresc în cadrul modelelor pe care le propuneam.  

Prima schimbare majoră și de fapt cea mai important 
înregistrată după 1989 a fost eliminarea statului dictatorial, 
monocolor din punct de vedere politic, eliminarea dominației 
partidului unic și introducerea sistemului democratic de instituire 
a puterii, apariția partidelor politice, a doctrinelor și orientărilor 
diverse în ceea ce privește relațiile dintre oameni și a principiilor 
și priorităților în alocarea resurselor necesare pentru satisfacerea 
nevoilor oamenilor și asigurarea dezvoltării economice a societății. 

S-a născut astfel noul tip de Stat, statul de drept post 
comunist, ale cărui funcții, prerogative, roluri și instituții în 
exercitarea puterii lor trebuie să respecte prevederile Constituției, 
ca lege fundamentală, elaborată în mod democratic și impusă de 
voința membrilor societății exprimată prin referendum. Noul stat 
creat se bazează pe principiul separării puterilor, principiu născut 
în eforturile de clarificare rațională a rolului statului elaborate de 
iluminismul francez al secolului al XVIII-lea. În cadrul statului, 
ca instrument de exercitare a puterii în numele binelui colectiv al 
tuturor membrilor societății pe care o reprezintă și o conduce, 
există trei forme de exercitare a atributului de putere, și anume: 
puterea executivă exercitată conform constituției de Guvern și 
prin instituțiile sale specializate, puterea legislativă exercitată de 
Parlament, for democratic, ce reunește curentele politice și 
doctrinele reprezentative, ales prin vot universal, egal, direct, 
secret și liber exprimat și însărcinat cu elaborarea legilor și 
deciziilor care trebuie respectate în activiatea guvernului și în 
activitatea și acțiunea lor de către toți membri societății și puterea 
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judecătorească, care este chemată să vegheze asupra respectării 
legilor și să decidă în toate situațiile în care se presupune că legile 
au fost încălcate și există reclamații între părțile intrate în conflict.  

În organizarea statului, a fost creată pe baze constituționale, 
ca instrument de exercitare a puterii și Instituția Președinției, 
președintele ales prin vot fiind reprezentantul statului, garantul 
independenței naționale, al unității și al integrității teritoriale a 
țării  jucând și rol de mediere între puterilor statului și între stat și 
societate. Modelul de republică a României este, în teorie, 
republică semiprezidențială.  

Teoria este clară, principiile sunt aparent simple dar 
respectarea și punerea lor în aplicare s-a dovedit, în ultimii 20 de 
ani, nu dificilă ci aproape imposibilă, în special în ceea ce privește 
combaterea flagelului corupției, întemeiată în principal pe 
minciună și furt, alimentată de lăcomie și de alungarea aproape 
totală a moralității din sistemul de valori comportamentale ale 
multora din reprezentanții autorizați ai celor trei structuri de 
putere menționate.  

Calitatea instituțiilor create prin procesul de reformă depinde 
în primul rând de regulile și principiile pe care este organizată și 
funcționează și, în al doilea rând dar nu mai puțin important, de 
calitatea oamenilor care populează instituția reflectată în nivelul 
de instruire și profesionalism dar și în comportamentul, buna 
credință și seriozitatea acestora, de capacitatea lor de a înțelege 
corect interesele și așteptările celor pe care îi reprezintă dar și al 
intereselor generale ale poporului român și ale țării, de 
patriotismul de care sunt capabili, și de modul în care răspund 
prin acțiunile întreprinse și atitudinile obligației de a apăra 
democrația și valorile ei. 

Care sunt, așadar, noile instituții care au directă legătură cu 
reforma sectorului energiei, parte din ele născute ca rezultat al 
procesului de restructurare și reformă pe care consider că trebuie 
să le menționez în rândurile următoare? 
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În primul rând este ministerul de resort, care reprezintă și 
apără interesele sectorului energie în guvern și în relațiile cu 
celelalte instituții și structuri ale statului, care răspunde de 
elaborarea politicilor energetice, de elaborarea strategiilor pe 
termen mediu și lung și de implementarea acestora. În ultimii 20 
de ani ministerul de resort a fost organizat și reorganizat adeseori, 
de la minister al industriilor și comerțului, care pe măsură ce 
restructurarea economiei a eliminat și diminuat ponderea industriei 
în economie, reducând volumul și diversitatea activităților 
industriale prin procesele de privatizare și prin abandonarea sau 
regândirea rolului statului în economie, lăsând la liberul arbitru al 
forțelor pieței structura activităților economice din România, 
renunțând la orice formă de planificare pe termen lung a 
dezvoltării economice și transferând această sarcină apetitului 
pentru profit al investitorilor privați din țară și din lumea largă, s-
a transformat în minister al industriilor și resurselor indicând clar 
prin denumire că principalele activitățile industriale ce se mai au 
în vedere sunt cele legate de exploatarea resurselor naturale, 
eliminând mai apoi complet cuvântul sensibil industrie și 
redenumindu-se ministerul economiei și comerțului, denumire 
neinspirată deoarece nu acoperea toate activitățile economice 
cum sunt agricultura, transporturile, serviciile, etc., pentru a se 
îndepărta și mai mult de industrie în denumirea de minister al 
economiei și finanțelor sau în cea actuală de minister al economiei 
și mediului de afaceri.  
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5)	Parcurs	prin	nisipurile	mișcătoare		
ale	reformei	

Ceea ce a adus reforma în energie, dintr-o anumită 
perspectivă, este o continuă fărâmițare a structurilor dintr-un 
sector care părea stânca de granit pe care este amplasată întreaga 
construcție a economiei naționale; părea atât de solidă, de bine 
articulată, în integralitatea sa, încât nimănui nu îi venea să creadă 
că se va pulveriza în câțiva ani în fragmente din ce în ce mai mici, 
mai fragile și mai ușor de manipulat, un fel de mărunțire ce mă 
determină să mă gândesc, privind înapoi, la erodările ce duc la 
transformarea cristalelor de cuarț, frumoase și strălucitoare în 
imense întinderi de nisip a căror parcurgere nu este lipsită de 
pericole și de amenințări. 

Temele de reflecție din următoarele articole nu se vor 
îndepărta de analiza rezultatelor reformei, ba, mai mult, vor 
încerca să completeze această analiză dintr-un punct de vedere 
particular și anume al impactului reformei asupra individului, a 
lucrătorului din cadrul sectorului energetic, privit ca persoană 
concretă, precis definită și caracterizată de o serie de obiective 
personale, speranțe și așteptări, deziluzii și împliniri, bucurii și 
tristeți. Nu știu cât timp va îngădui redacția o astfel de abordare, 
câte exemple voi reuși să identific, dar pentru deschidere voi lua 
exemplul care îmi este cel mai la îndemână, încercând să ilustrez 
propria mea experiență în speranța că voi reuși să fiu cât se poate 
de convingător și că exercițiul nu va deranja prea mulți cititori.  
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În tot parcursul meu profesional de după 1989 au existat 
momente în care am fost implicat în procesul, de restructurare a 
sectorului energiei electrice, în principal plecând de la calificarea 
și poziția mea de inginer electroenergetic, care a lucrat, în prima 
perioada a carierei (6 ani), în distribuția energiei electrice, cu 
sarcini privind exploatarea instalațiilor de protecție, automatizări 
și măsurare din rețelele de distribuție din București, cu tensiuni 
între 0,4-110 kV, coordonarea activităților de invenții și de 
inovații din cadrul Întreprinderii de Distribuție a Energiei 
Electrice București-IDEB, (4 ani) și, în același timp, la inspecția 
energetică privind utilizarea eficientă a energiei electrice, 
limitarea utilizărilor nejustificate a energiei electrice ca energie 
de substituție în procese și tehnologii bazate pe electrotermie și 
promovarea investițiilor în instalațiile de valorificare a resurselor 
energetice secundare și a surselor regenerabile de energie 
(eoliană, solară, geotermală, biogaz, deșeuri lemnoase și resturi 
vegetale etc.) până în anul 1990.  

Anul 1991 a adus o schimbare semnificativă în acest parcurs 
deoarece am părăsit IDEB și am început să activez ca inginer în 
cadrul Direcției Generale de Transport și Distribuție a Energiei 
Electrice-DGTDEE din RENEL, în activități de furnizare a 
energiei electrice, cu preocupări privind încheierea și derularea 
contractelor de furnizare a energiei electrice cu marii consumatori 
din întreaga țară, promovarea conceptului de gestionare 
economică a cererii de energie electrică la utilizatorii finali 
(Demand Side Management-DSM), ca parte a conceptului mai 
larg de planificare integrată a resurselor (Integrated Resource 
Planning) în dezvoltarea sistemului electroenergetic. Aveam 
atribuții privind controlul instalațiilor și al sistemelor de 
contorizare a energiei, de măsurare și urmărire a variației 
indicatorilor și al parametrilor de calitate fizică a energiei. Era 
perioada de început a reformării sectorului energiei, limbajul și 
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terminologia se îmbogățeau pe zi ce trecea cu elemente de noutate 
care ne parveneau din accesul la o mult mai bogată și mai diversă 
dezvoltare a posibilităților de documentare. Devenea tot mai 
accentuată preocuparea pentru aspectele economice, comerciale 
și juridice ale activității, elaborarea de reglementări noi, se lucra 
la un nou regulament de furnizare a energiei, se elaborau modele 
de tarifare a energiei electrice livrată la utilizatori. 

Proaspăt înființată în 1990, pe structura fostului Minister al 
Energiei Electrice, printr-o hotărâre de guvern emisă în baza legii 
de creare a regiilor autonome, Regia Autonomă de Electricitate-
RENEL își căuta drumul spre o identitate proprie, căuta formele 
cele mai adecvate de organizare internă, având ca model 
Electricite de France – EdF. Conducerea de atunci a angajat firma 
de consultanță Bossard în scopul definirii unui model și 
implementării noii structuri, eficientă economic și adecvată 
noului cadru de organizare și dezvoltare a afacerilor și noilor 
principii și comandamente legislative. Lucrând în cadrul 
DGTDEE, am fost nominalizat în 1992 în grupul de reflecție 
format din specialiștii RENEL, pentru a colabora cu consultantul 
în analizele și deciziile sale. În primăvara anului 1991 am urmat 
primele cursuri de instruire și formare profesională, finanțate prin 
USAID, predate de experți din SUA, pe probleme de tarifare a 
energiei electrice și energiei termice. În vara acelui an am avut 
primele contacte profesionale cu o delegație de experți ai EdF 
pentru promovarea unei cooperări care s-a finalizat cu proiectul 
stației de distribuție de 110/20 kV Grivița, iar în toamna anului 
1991 am participat la un seminar de instruire pe probleme de 
eficiență energetică finanțat, de asemenea, de USAID și ținut tot 
de experți din SUA. Colaborarea cu experții firmei Bossard, în 
mod deosebit cu Philipe Vanbleu, a reprezentat o nouă ocazie de 
mai bună înțelegere a modului de abordare a activităților din 
sector, în condițiile economiei de piață. 
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Anul 1992 a adus cu sine și decizia mea de a reveni pe 
teritoriul ingineresc al profesiei, în urma unui concurs foarte 
serios, angajându-mă la ICEMENERG ca șef al Laboratorului de 
Sisteme Electroenergetice. Cercetările din laborator acopereau tot 
spectrul de activități din Sistemul Electroenergetic Național-SEN: 
simularea numerică a funcționării SEN prin programe de calcul al 
regimurilor de funcționare (permanent, tranzitoriu, dinamic), 
probleme de dimensionare și verificare a funcționării rețelei 
electrice de transport, probleme de identificare a parametrilor, 
pentru generatoare, transformatoare, precum și studiul echipa-
mentelor de automatizare și protecții, probleme legate de siguranța 
în funcționare a rețelelor electrice de distribuție, cercetări privind 
măsurarea, monitorizarea și gestionarea consumurilor de energie 
electrică. A fost o perioadă scurtă dar cu activitate foarte intensă pe 
care eu am luat-o foarte în serios.  

Toate contractele de studii și de cercetare încheiate în cadrul 
laboratorului se adresau societăților din SEN, ca filiale și structuri 
ale RENEL, atât din DGTDEE, cât și din Direcția Generală de 
Producere a Energiei Electrice și Termice –DGPEET, precum și 
cu Dispecerul Energetic Național - DEN. 

Studiul Bossard a propus o structură de organizare a RENEL, 
așa cum am spus, pe modelul EdF din Franța, iar în cadrul acestei 
structuri, la nivelul conducerii RENEL, denumit de acum nivelul 
Executiv, s-a creat Direcția de Strategie și Dezvoltare Economică 
– DSDE, în cadrul căreia se organizase un serviciu pentru 
proiectarea și implementarea tarifelor pentru energia electrică și 
energia termică, un serviciu de sinteză în care erau colectate și 
prelucrate toate datele și informațiile de ordin tehnic, economic și 
juridic necesare efectuării calculelor și studiilor în urma cărora se 
obțineau valorile pentru elaborarea tarifelor pentru energia 
electrică vândută la marii utilizatori industriali și neindustriali, 
precum și la micii consumatori reprezentați de instituții, unități 
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comerciale, administrație, mici societăți comerciale și utilizatorii 
casnici. 

Decizia de a părăsi domeniul cercetării a derivat și din faptul 
că observam tot mai mult marginalizarea acestei activități, mai 
ales lipsa apetitului și a motivației direcțiilor productive din 
RENEL de a o susține, amenințare derivată din pătrunderea pe 
piața românească a unor tehnologii noi, deja mature, mult mai 
atractive pentru producție din toate punctele de vedere, decât cele 
ce urmau să se nască din strădaniile inovatoare ale muncii 
cercetătorilor din România. Ne îndreptam cu pași viguroși spre 
crearea la noi a unei zone de consum menită să reprezinte piață 
de desfacere ideală pentru marile corporații producătoare de 
echipamente și de tehnologii energetice. 

Vraja și forța de atracție și de seducție a comisioanelor, a 
vizitelor de informare și documentare acasă la companiile 
producătoare, accesul la foarte multă documentație, participarea 
la simpozioane și conferințe internaționale, toate se constituiau în 
premise ale renunțării la competențele și posibilitățile industriei 
românești și a forțelor de cercetare chemate să o susțină. 

Ținând cont de preocupările mele din perioada 1985-1990 ca 
inspector energetic și mai apoi de activitatea desfășurată în cadrul 
DGTDEE, de experiența și cunoștințele acumulate în colaborarea 
cu inginerul Ion Știrbulescu, unul din cei mai mari specialiști în 
furnizarea și utilizarea energiei electrice, având ca profesiune de 
credință promovarea utilizării eficiente, eliminarea utilizărilor de 
substituție și lupta împotriva risipei de energie, am decis să 
părăsesc domeniul de cercetare și să revin în activitatea de 
management strategic al dezvoltării sectorului, domeniu din care 
făcea parte și politica de tarifare a energiei electrice. 

Era a patra schimbare de direcție în urma căreia reveneam pe 
teritoriul managementului general, apropiat de planificarea 
strategică, de perfecționarea elementelor de natură comercială și 



140  2. Articole publicate în revista Patronat E 

economică, de modernizarea și refacerea cadrului legislativ, care 
reprezenta de fapt esența procesului de reformă.  

La 15 noiembrie 1992 am început activitatea în RENEL-
DSDE, plin de entuziasm ca întotdeauna, cu mare încredere în 
directorul direcției, domnul inginer Gabriel Popescu, un exemplu 
de șef despre care voi mai avea ocazia să vorbesc, o referință 
umană în plan valoric și personal. Intrarea în acest colectiv foarte 
select a reprezentat, indiscutabil, un progres în plan personal și o 
mare deschidere spre lumea la care visasem în primul meu 
deceniu lucrat în producție.  

Exact în acele zile, președintele RENEL a declanșat un amplu 
proces de revizuire a legislației în domeniul energiei. La 
solicitarea ministerului s-a constituit un colectiv lărgit de experți 
din toate domeniile subsumate activității RENEL: producerea 
(clasic si nuclear), transportul, distribuția, furnizarea energiei 
electrice și energiei termice, proiectarea și cercetarea (ISPE, 
ICEMENERG, ISPH, GEOTEC, IRNE), o elită intelectuală 
inginerească de mare excepție, secondată de economiști și juriști, 
lucrând sub coordonarea competentă a consilierului juridic al 
președintelui RENEL, Miron Niculescu și a consilierului Nicolae 
Liciu din minister. Din acest impresionant colectiv de seniori 
respectabili și valoroși prin carierele și rezultatele lor făcea parte 
și inginerul Ion Știrbulescu, care mă ținea informat cu mersul 
lucrului.  

Nu am bănuit, nici prin minte nu îmi trecea, atunci, că în scurt 
timp voi prelua misiunea lor în toată dimensiunea ei copleșitoare. 
Dar despre aceasta și ce a urmat voi încerca să relatez în numerele 
viitoare. 
 



2.10.	REZULTATELE	REFORMEI	

6)	Personaje	cheie	ale	reformei	

Fără nici o îndoială, în procesul de reformă cele mai 
observabile schimbări sunt cele care se înregistrează asupra 
oamenilor, asupra trăitorilor care experimentează procesele 
continue. de inovare, perfecționare, reconsiderare, confirmare și 
reconfirmare a noului set de valori și ale noilor reguli și 
reglementări aflate într-o continuă efervescență. Ca rezultat al 
acestor evenimente, sistemul economic și social nou instalat își 
creează propriile sale personaje cheie, care acționează permanent 
ca agenți ai schimbării, fermenți ce întrețin și grăbesc procesele 
de adaptare la noua lume creată prin continua reformare a celei 
vechi. Dintre aceste personaje cheie în reflecțiile de azi ne vom 
opri foarte rezumativ asupra investitorului și managerului, chipuri 
noi care nu au existat sau nu s-au putut manifesta în adevărata lor 
dimensiune în cadrul economiei centralizate și hiperplanificate.  

Investitorul 

Investitorul este un personaj fără chip și fără o dimensiune 
umană precisă, el este un fel de Mesia așteptat de cei săraci și 
disperați să vină să le schimbe viața, să vină să le construiască 
fabrici, case, șosele, ferme agricole, să creeze locuri de muncă și 
toate elementele care pot contribui la dezvoltarea economică, la 
creșterea bunăstării și a prosperității. După 1989 România, ca și toate 
statele sărace ale lumii, s-a aflat într-o perpetuă așteptare a 
investitorilor și, teoretic și practic, se pregătea să le facă acestora 
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toate poftele, toate pretențiile și toate condițiile nu numai pentru a-i 
ademeni să vină, dar mai ales pentru a-i convinge să rămână, pentru 
a-i lămuri că dacă vin aici vor prospera, se vor îmbogății și mai mult, 
își vor putea rostui mai bine viețile pentru ei și pentru familiile lor, 
deoarece cei care îi așteaptă cu disperare sunt dispuși și pregătiți să 
le satisfacă toate pretențiile, toate mofturile, toate capriciile, oricât 
de aberante ar fi, oricât de mari ar fi costurile pe termen lung, oricât 
de dureroasă ar fi alunecarea în ignoranță, suferință, mizerie socială 
și umană, cu care trebuie plătit prețul atragerii investitorilor.  

Sufletul lui este banul, rațiunea lui de a fi și de a alerga 
neobosit prin lume este profitul, iar menirea lui este să îl 
înmulțească, să realizeze profit și acumulare pentru el și pentru 
familia sa și uneori pentru țara sa, în limite nemăsurate și cu orice 
metode și mijloace; în logica sa de acțiune morala nu are ce căuta, 
pentru el totul este un joc mai mult sau mai puțin periculos, 
întotdeauna plin și de hazard care se poate manifesta ca noroc sau 
ca ghinion, joc adeseori periculos, ale cărui reguli trebuie să le 
observi, să le înțelegi, nu neapărat pentru a le respecta, ci mai ales 
pentru a știi cum poți să le folosești în favoarea ta, cu cât mai puține 
riscuri și cu aparența că întotdeauna ai fost de bună credință și 
corect în raport cu prescripțiile și dispozițiile din regulile în cadrul 
cărora trebuie să te miști și să acționezi. Ținta supremă, declarată, 
cunoscută și recunoscută a oricărui investitor, nu este progresul, ca 
în comica prezentare dramaturgică a geniului caragialian, nu este 
bunăstarea, nu este prosperitatea generală, echilibrul și fericirea, 
ținta lui este oportunitatea, șansa de creștere a câștigurilor 
personale, de îmbogățire nemăsurată chiar dacă peste anumite 
limite această îmbogățire devine lipsită de sens, hidoasă și uneori 
monstruoasă. Atitudinea comportamentală fundamentală, fermentul 
care întreține agitația, zbaterea și alimentează eforturile și 
strădaniile investitorului este lăcomia, este tentația neîncetată de a 
acumula, susținută de o permanentă spaimă că tot ce are poate să 
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piardă într-o clipă, printr-un gest, o decizie sau o mișcare greșită, 
insuficient calculată, făcută conștient sau inconștient.  

În economiile planificate în care statul, ca instrument creat 
pentru a reprezenta onest și a apăra interesele unui popor, ale unei 
națiuni, a unui grup mare de oameni uniți prin aceeași limbă, 
aceleași tradiții, printr-o devenire istorică, printr-un patrimoniu 
comun din care s-a născut cuvântul patrie, atât de mult hulit și 
batjocorit, discreditat și minimalizat de mulți contemporani, printr-
un set de valori comune, statului îi era încredințată sarcina și 
răspunderea de a administra destinele acelor oameni, de a sigura 
dezvoltarea economică și socială în mod rațional pentru binele și 
apărarea intereselor maselor de oameni care l-au creat și care, prin 
taxe și impozite, îi asigură existența și funcționarea, din rezultatele 
muncii lor cetățenii statului fiind obligați și, în marea lor majoritate 
înțelegând că trebuie să desprindă o parte și să o dea statului, pentru 
a-și putea îndeplini misiunile, dintre care cele mai importante erau 
legate de apărarea și asigurarea securității teritoriului, asigurarea 
ordinii și liniștii publice, asigurarea educării și pregătirii noilor 
generații prin instituții de învățământ finanțate de stat și coordonate 
și supravegheate cu competență și seriozitate din punctul de vedere 
al acțiunii lor educative de autoritățile specializate ale statului, 
asigurarea condițiilor de îngrijire a sănătății pentru fiecare 
contribuabil, elaborarea, dezvoltarea și aplicarea sistemului de legi, 
reguli și instituții necesare pentru soluționarea justă a conflictelor 
și a diferendelor care apar, inerent, între oameni sau între oameni 
și instituții în procesul conviețuirii sociale. 

În modelul de stat ca cel prezentat anterior, statul acționa ca 
investitor, el gestiona rezultatele activității economice și planifica 
dezvoltarea armonioasă și echilibrată a regiunilor țării, complex 
de sarcini în care „a investi” era un verb care semnifica „a construi 
ceva”, procesul de investiție cu toată complexitatea lui – planificare 
strategică, analiză de fezabilitate, proiectare, finanțare, construire 
și valorificare a investiției – legitima termenul de investitor prin 
aceste rezultate concrete și benefice pentru economie și societate. 
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Personajul despre care vorbim și la care facem referire în 
aceste reflecții, adică investitorul zilelor noastre nu este neapărat 
un constructor, un înfăptuitor de lucruri noi, un creator, el este un 
om cu bani pe care îi folosește pe ceea ce se numește piață de 
capital. El cumpără și vinde speculativ titluri de valoare, acțiuni, în 
spatele cărora se derulează afaceri, procese comerciale și de 
producție, și se realizează, de fapt, investițiile reale în sensul corect 
și semnificativ al cuvântului. Investitorul nostru este de fapt un 
negustor ce cumpără și vinde drepturi de proprietate, drepturi de 
vot într-o masă mai mare sau mai mică de proprietari. El este 
binefăcătorul pe care îl așteaptă cu sufletul la gură politicienii și de 
la care speră alinare a suferințelor și atenuare a disperărilor, 
mulțimile sărăcite și debusolate ce umplu din când în când străzile 
și piețele și protestează în limita aprobărilor pe care le-au obținut. 

Statul cu instituțiile lui, cu sistemul său de legi și ierarhii, cu 
structurile sale de forță și cu uriașele drepturi de care dispune, se 
străduie să apere cu îndârjire drepturile investitorilor, în viziunea sa 
absolut justificate, de a câștiga și de a-și spori averile, să îi protejeze 
pe aceștia de amenințările care i-ar putea determina să plece, să le 
vină în întâmpinare cu soluții care lor să le convină, iar din patru în 
patru ani să genereze, în campanii electorale costisitoare și pline de 
grotesc și minciună, speranțe pentru cei mulți, să reușească ca prin 
promisiunile politicienilor să tempereze și să inhibe tenația 
răzvrătirii împotriva nedreptății și a inechității reprezentată de 
mecanismul de însușire și împărțire a rezultatelor muncii tuturor, 
mecanism ce dă celor bogați care au prea mult și mai mult și ia din 
puținul pe care îl au de la cei săraci, care oricum nu au suficient.  

Așa s-au derulat lucrurile din 2008 încoace, exact pe dos decât 
în politica de New Deal cu care SUA au trecut criza din 1929, 
politică reformatoare și înțeleaptă, despre care am mai vorbit și în 
jurul căreia am centrat mesajul numerelor 39-40 ale revistei noastre 
Gândul Anonimului (GA), publicate în decembrie 2010.  
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Managerul 

Managerul este personajul supralicitat ca importanță, în 
mâinile căruia investitorii își încredințează soarta, cu care ei 
încheie contracte mobilizatoare, menite să garanteze obținerea unui 
nivel de performanță și mai ales de profit prestabilite și definite în 
așa fel încât să răspundă așteptărilor lor, să îi ferească de pericolul 
nevalorificării corespunzătoare sau, și mai rău, a pierderii 
capitalului investit. Experiența de afaceri acumulată începând cu 
revoluția industrială, continuând cu perioadele de dezvoltare 
economică din secolul XX, cu decantările, filtrările și incorporările 
rezultatelor acestor experiențe în sisteme de gândire specifice, 
alimentate de lecțiile învățate în tot acest parcurs, au generat un 
teritoriu nou, special al cunoașterii omenești, au dus la apariția unei 
complicate științe, știința managementului. Aceasta a generat și 
continuă să producă, concepte proprii, metode, modele și teorii 
proprii, să nuanțeze și să dezvolte neîntrerupt obiectul său de 
cercetare și investigare care este valorificarea cu maximă eficiență 
a resurselor necesare și implicate într-o afacere, identificarea căilor 
de dezvoltare și de diversificare a afacerilor, perfecționarea 
mijloacelor tehnice, informaționale, de influențare și de 
determinare a comportamentelor în scopul ridicării permanente a 
nivelului performanțelor economice. Au apărut o mare varietate de 
modele teoretice, s-au dezvoltat, ele însele, ca afaceri înfloritoare, 
remarcându-se școlile de management, academiile specializate, din 
marile metropole și capitale ale lumii, Paris, Londra, New York, 
Sigapoore, Tokio etc., finanțate și întreținute de mediile de afaceri 
și mai ales de concurență, acest motor al dezvoltării economice 
contemporane, alimentat cu ambiții și competențe de cercetare și 
inovare fără precedent în istoria omenirii.  

Acționând eminamente rațional, bazat pe pragmatism și 
modele simplificatoare, uitându-și cel mai adesea propria sa condiție 
umană, și devenind uneori, în unele din momentele sale de maximă 
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luciditate, victimă a acestei erori de neglijare a ceea ce nu este 
rațional și reprezentabil schematic în complexitatea și nemărginirea 
ființei omenești, managerul este privit cu ochi foarte critici de marele 
scriitor și filozof canadian John Ralston Saul în cartea sa Volaire’s 
Bastards. The Dictatorship Of Reason In The West (Bastarzii lui 
Voltaire. Dictatura rațiunii în vest), Editura Pengiun Canada, 1993, 
în capitolul intitulat The theology of power (Teologia puterii) pag. 
22, realizează următorul portret, al managerului, al tehnocratului: 

„Școala Națională de Administrație (Ecole Nationale 
d’Administration – ENA) [din Franța n.n.] specializează absolvenții 
în dezvoltarea logicii abstracte a proceselor. Într-un anume sens 
pregătirea în toate aceste școli este concepută nu pentru dezvoltarea 
talentelor pentru rezolvarea problemelor, ci pentru recunoașterea 
unor soluții care satisfac cerințele sistemului. După aceasta logica 
internă stabilită a sistemului, managerul va sigura toate justificările 
necesare implementării soluțiilor. 

Pentru o mai mult de o jumătate de secol de acum, este ușor, 
superficial satisfăcător, să spunem despre societatea noastră că 
Creștinismul este mort și noul preot este psihologul. Dar acest 
lucru este adevărat numai dacă luăm în considerare, opiniile și 
viziunea despre civilizația noastră formulată de comentatorii 
responsabili de rubrică din marile cotidiene, o perspectivă în 
care tot ce contează sunt personajele și detaliile. În realitate, noi 
suntem în mijlocul unei teologii pure a puterii - puterea născută 
din structuri organizaționale nu din arme sau dinastii. Noua 
„sfânta treime” este formată din organizație, tehnologie, și 
informație. Noul preot este tehnocratul - omul care înțelege 
organizația, folosește tehnologia și controlează accesul la 
informații, care reprezintă un complet de „fapte”. 

Managerul a devenit intermediarul principal între oameni și 
divinitate. Ca și vechii preoți din Creștinism, el deține cheia 
chivotului legii, din care din timp în timp, el produce și distribuie 
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împărtășania - acele prăjiturele ale divinității care îl fac să guste din 
ele, mai înfometat și dornic să ia mai mult. Prăjiturica este 
cunoașterea, înțelegerea, accesul, atingerea puterii. În sfârșit este 
vorba despre absolvirea de propria responsabilitate. Toate religiile 
par să aibă mijloace speciale pentru a face față situațiilor reale 
necontrolabile ce pot să apară într-o lume care refuză să răspundă 
ideologiilor lor oficiale. Aceste mijloace iau forma accesului 
personal la mitologie care înseamnă luptă  de partea structurii de 
putere. Noi am înlocuit vechiul fenomen al sfințeniei cu cel al 
Herodom-ului. Și în Creștinism, aceasta are o dublă funcție. Ea oferă 
poporului ceva emoționant, sub forma unui obiect concret asupra 
căruia să se concentreze și imobilizează astfel toate noțiunile 
abstracte prin natura lor, în Sfântul/Eroul mecanism care asigură un 
mijloc practic pentru ca sistemul să poată realiza lucrurile. 

Nici un membru al acestei preoții nu se va numi pe sine însuși 
un tehnocrat, deși el asta este de fapt. Indiferent dacă a terminat 
la Harvard, ENA, The London Bussiness School sau în oricare 
altul din sutele de locuri similare, ei sunt oameni de comitet, 
denumiți uneori experți contabili, întotdeauna detașați de 
contextul practic, inevitabil discursivi, manipulativi; de fapt ei 
sunt niște jokey foarte sofisticați, ei reprezintă uleiul din motorul 
conducerii afacerii, instruiți să facă acest motor să meargă, dar 
nepotriviți prin instruirea sau temperamentul pe care le au să 
conducă o mașină, sau să aibă idee ce trebuie făcut dacă situațiile 
îi pun cumva în fața volanului. Ei sunt adjuvanți ai puterii, total 
despărțiți de problemele de moralitate care a fost justificarea 
inițială a rațiunii pentru care li s-a încredințat puterea.  

Ei pot sau nu să fie oameni decenți. Această calitate de 
amorali a conducătorilor noștri este esențială pentru a înțelege 
natura vremurilor noastre. Limbajul lui Locke, Voltaire și 
Jeffreson ne-a condus să judecăm oamenii pe o scară simplă a 
binelui și a răului. Un om care își folosește puterea pentru a face 
rău este considerat, în teorie, că este conștient de faptele sale și 



148  2. Articole publicate în revista Patronat E 

trebuie condamnat ca fiind vinovat de săvârșirea unei crime cu 
premeditare. Dar tehnocratul nu este instruit astfel. El înțelege 
evenimentele prin prisma logicii sistemului. Cel mai mare, cel 
mai valoros, cel mai bun, este cel care este cel mai logic sau cel 
mai important din punctul de vedere al eficienței sau al 
responsabilității pentru cea mai mare parte a organizației. El 
acționează astfel nepremeditat când face fapte bune sau rele. Într-
o zi rea el este ucigașul neintenționat perfect, într-o zi bună el este 
sfântul neintenționat perfect. Ceea ce este și mai important este 
că oamenii care parcurg astfel de instruiri sunt cei care sunt cei 
mai potriviți pentru un astfel de rol. Din acest motiv ei își întăresc 
această însușire amorală. Dans le royaume des culisses, le castré 
est roy. [În regatul culiselor, castratul este rege]. 

Această formă de educație nu este aplicată numai pentru 
pregătirea în administrarea afacerilor și pentru pregătirea 
guvernanților politici. Ea este de fapt centrală pentru orice 
profesie, pentru orice ocupație. Dacă examinați formarea unui 
arhitect, de exemplu, sau a unui ofițer militar, a unui istoric al 
artelor, sau a unui profesor de literatură, veți observa aceeași 
obsesie cu detalii, odată cu acumularea faptelor cu logica internă. 
Savanții specializați în științele sociale-economiștii și în mod 
deosebit experții în științe politice - conștientizează mai puțin 
aceste elemente, deoarece ei nu manifestă nici cea mai mică 
preocupare pentru o acțiune reală menită să înlăture aceste aspecte. 
Înfățișarea completă a rolului unui arhitect sau al ofițerului se 
pierde pe fundal, dar tehnocratul care este instalat pentru a construi 
sau pentru a lupta, este convins că este echipat cu cel mai prețios 
bun al tuturor timpurilor: înțelegerea rațiunilor sistemului pentru 
care sistemul trebuie să posede echipamentul de care are nevoie 
pentru a-și îndeplini misiunile și a asigura, în aceste condiții, a 
manifestările concrete ale logicii sistemului. 

În lipsa unei viziuni strategice pe termen lung privind 
perspectivele de dezvoltare a economiei românești în lipsa 
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capacității de a elabora și aplica politici publice pentru 
implementarea unei astfel de strategii, guvernele din ultimii ani, au 
prezentat ca soluții doar un nesfârșit apetit pentru privatizare, 
pentru vindere și înstrăinare a resurselor, de la cea umană care 
este cea mai valoroasă și până la resursele naturale ale solului, 
subsolului, și, mai nou, de când cu resursele regenerabile, și ale 
atmosferei, pe principul că noi oricum nu avem ce face cu ele, nu 
suntem în stare să le prețuim și să le valorificăm, secondat însă și 
de urmărirea nemărturisită a beneficiilor materiale, a averilor și a 
câștigurilor de imagine în afara țării, pentru inițiatorii și 
promotorii consecvenți ai acestor politici. Teza favorită cântată și 
interpretată în toate registrele și difuzată pe toată varietatea 
impresionantă de canale de comunicare a fost aceea a statului 
parazit, gras și leneș, incapabil și mult supradimensionat, care a 
trebuit să fie redus și minimalizat, trebuind, conform acestor teze, 
să fie eliminat complet din jocul economic, pentru a face loc și 
cale deschisă investitorilor aducători de prosperitate și minuni.  

În aceste condiții și cu acest mod de gândire la sugestia, sau 
mai bine zis la recomandarea expresă a creditorilor, s-a găsit 
soluția salvatoare, pentru ceea ce a mai rămas ca proprietate de 
stat din sectorul energiei, managementul profesionist. Primele 
mesaje date oficial se refereau la aducerea managerilor din 
străinătate, bineînțeles din vest, într-un total dispreț și o totală 
desconsiderare, o înspăimântătoare neîncredere în capabilitățile 
poporului român. Pastila a fost apoi îndulcită, ca urmare a reacției 
prompte și uneori necruțătoare a societății civile, atâta cât mai 
este ea, și a zeci și sute de oameni indignați și revoltați de acest 
mod de a gândi și cererea a fost reformulată, vorbindu-se de 
selectarea unor manageri profesioniști, care să fie angajați pe bază 
de contract de performanță și cu mari libertăți de decizie și 
acțiune. Ce nu s-a menționat este costul acestei acțiuni reprezentat 
de salariile și beneficiile considerabile de care ar trebui să se 
bucure acești oameni pentru a fi suficient de bine motivați. Pentru 
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a avea o idee la ce să ne așteptăm vom face referire la constatările 
făcute de actualul președinte al SUA, înainte de a fi ales, în cartea 
sa de mare succes THE AUDACITY OF HOPE. DREAM FROM 
MY FATHER catalogată ca The #1 NEW ZORK TIMES BEST 
SELLER unde, vorbind despre salariile managerilor în sistemul 
american care este modelul admirat și râvnit de politicienii noștri, 
arăta la pag. 62 că: „În 1980, salariul mediu al unui Director 
general executiv (CEO) era de 42 de ori mai mare decât suma 
dusă acasă de un lucrător. Prin 2005, această proporție era de 262 
la 1”. Publicații conservatoare cum ar fi WALL STRET 
JOURNAL, în pagina în care publică editorialul, încearcă să 
justifice salariile ieșite din comun și opțiunile pentru acțiunile 
primite ca fiind necesare pentru a atrage talentele și sugerează că 
economia va realiza cu adevărat performanță mai bună, atunci 
când managerii (liderii) corporațiilor americane sunt grași și 
fericiți. Dar această explozie în plățile managerilor pe post de 
CEO are puțin de a face cu performanța. În realitate, câțiva dintre 
cei mai bine recompensați manageri pe post de CEO, în ultimele 
decade, au păstorit uriașe scăderi ale câștigurilor, pierderi de 
valoare pentru acționari, concedieri masive și subfinanțări ale 
fondurilor de pensii pentru muncitorii lor.” 

Citind relatarea acesta răscolitoare, plină de adevăruri, făcută 
de o voce incontestabilă din punctul de vedere al gradului de 
informare și al capacității de a decela calitatea informațiilor, nu 
poți să nu spui biblic și concluziv „Cine are urechi de auzit să 
audă!”  

Încercând să ne păstrăm luciditatea și optimismul, în 
numerele viitoare vom identifica și alte personaje remarcabile din 
galeria diversă a oamenilor cheie pentru reformă. 

 
15 decembrie 2012 
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7)	Personaje	cheie	ale	reformei:	politicianul	

Motto: 

„Lasciate ogni speranza, voich'entrate!  
(Voi care intrați, lăsați orice speranță!)” 

Dante Alighieri 

Fiecare perioadă din istoria omenirii a creat propriile sale 
modele umane, a generat profesii și ocupații specifice vremii, a 
cultivat modele comportamentale și modalități de soluționare a 
problemelor societății, adecvate condițiilor vremii și stadiului de 
dezvoltare economică și socială. Este supra cunoscută sintagma: 
„la vremuri noi, oameni noi”, ori, după 1989, în România au 
apărut vremuri noi, s-a modificat radical sistemul de valori și 
treptat treptat s-au modificat regulile de organizare și funcționare 
ale societății, ierarhiile, structurarea categoriilor sociale, au 
apărut instituții și ocupații noi.  

Până atunci societatea românească era descrisă în literatura 
de specialitate a vremii ca fiind structurată pe mari clase sociale, 
clasa muncitoare cu rolul ei conducător și mesianic, clasa 
țărănească conservatoare și rezistentă la schimbările și 
programele de transformare impuse de partidul unic, muncitoresc 
la început, comunist mai târziu și pătura intelectualilor, de 
asemenea manifestând la început rezistență la schimbare și 
păstrând o anumită atitudine critică derivată din capacitatea de a 
înțelege și de a interpreta evenimentele și consecințele lor. Era o 
viziune schematică și incompletă care nu acoperea toate 
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categoriile de oameni și de ocupații dar care era foarte răspândită 
și predată copiilor în școli, propovăduită în toate materialele și 
scrierile cu caracter propagandistic. 

După 1989 și acum, la aproape un sfert de veac după 
schimbările din decembrie 1989, termenul de „clasă socială” nu 
mai este folosit, industria ca ramură de bază a economiei care, 
oferea locuri de muncă unei mari părți a populației a dispărut sau, 
mai corect spus, s-a diminuat până aproape de dispariția totală. 
Clasa muncitoare nu mai există, se folosește tot mai rar 
substantivul muncitor, fiind înlocuit adeseori cu lucrător mai mult 
sau mai puțin calificat. Țărănimea a dispărut și ea sub asaltul 
colectivizării și al desființării proprietății private asupra 
pământului; propaganda vremii folosea termenul de țărănimea 
muncitoare, sau țărănime cooperatistă. Mecanizarea și chimizarea 
agriculturii au redus numărul de oameni ocupați în agricultură. 
Țăranul, ca personaj, este tot mai rar pomenit, termenul fiind 
înlocuit cu cel de agricultor sau, dacă este proprietar de pământ, 
fermier, cuvânt împrumutat din altă limbă sau mai bine spus adus 
din orientarea oficială spre apus. Apusul cui?.. În terminologia 
uzuală referitoare la alcătuirea societății contemporane din 
România termenul de clasă este evitat, având conotații de sorginte 
comunistă din limbajul marxism-leninismului. Și totuși, mai 
există o categorie de oameni caracterizată ca o clasă, clasa 
politică, termen folosit în toate spectacolele televizate, vorbite de 
comentatori și politicieni pe post de actori, denumite foarte 
„românește” – talk-show. 

După dimensiunea ei, în raport cu restul societății, această 
clasă pare a fi o clasă de școală, iar după calitatea, 
comportamentul și rezultatele obținute de mulți dintre membri ei, 
pare fi o clasă de derbedei și repetenți sau, mai îngăduitor 
vorbind, o clasă în care majoritatea componenților ar trebui să 
aibă nota scăzută la purtare. 
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Această clasă de oameni este populată de politicieni. 
Politicianul zilelor noastre are rolul pe care activiștii de partid îl 
aveau înainte de 1989. Clasa politică în totalitatea ei este 
echivalentul activului de partid al partidului unic cu diferența că, 
de data aceasta, ea însumează activul de partid al tuturor 
partidelor de pe scena politică.  

Sigur pe el, având răspunsuri la toate întrebările ce i se pot 
pune, politicianul asemenea managerului din portretul prezentat 
de John Ralstom Saul și menționat în articolul nostru anterior 
referitor la personajele cheie ale reformei, este un individ amoral, 
pentru care minciuna electorală sau minciuna explicativă a 
cauzelor eșecurilor de după alegeri sunt mijloace din registrul 
instrumentelor de manipulare. Promisiunile fără acoperire, 
aroganța și siguranța de sine atunci când este la putere, 
convingerea că i se cuvine totul și că are întotdeauna dreptate, 
precum și spiritul agresiv și foarte critic la adresa adversarilor 
atunci când este în opoziție, exagerând de cele mai multe ori, sunt 
atitudini și înzestrări fără de care politicianul consideră că nu și-
ar putea îndeplini nobila misiune de reprezentare și apărare a 
intereselor celor care l-au ales. 

Dar adevăratul politician al zilelor noastre este un ins 
pragmatic, cu scopuri personale de creștere și parvenire bine 
definite, cu dorința de îmbogățire personală, averea fiind 
piedestalul, elementul de stabilizare a poziției, iar obținerea și 
rotunjirea ei permanentă fiind una din preocupările de bază, 
indiferent cât de riscante și periculoase sunt metodele folosite în 
acest scop. În împrejurările în care el se adresează unor oameni 
care îi sunt inferiori ca poziție și influență socială, de regulă 
politicianul este neiertător cu oricine încearcă să exprime o altă 
părere decât a lui sau să contrazică argumentat afirmații făcute de 
el. În aceste situații este susținut de indivizi servili și lingușitori 
gata să îl perie, să îi pună în evidență calitățile și să ironizeze, să 
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ridiculizeze sau chiar să înfiereze pe indisciplinatul, inconștientul, 
nefericitul care a avut curajul opiniei și l-a supărat pe șefu’. 

Din teorie și din anumite prevederi ale doctrinelor politice, ai 
fi tentat să imaginezi politicianul ca pe un om superior, animat de 
idealuri, cu mari disponibilități sufletești, capabil de dăruire, 
altruist și drept, capabil de sacrificiu și, de ce nu, chiar de eroism, 
capabil să se jertfească pentru o cauză nobilă. Marcată de 
corupție, de minciună, de impostură, de fals, înșelătorie și viclenie 
lumea în care trăim, este, din păcate, o lume lipsită de cauze 
nobile, în această lume globalizată patriotismul este considerat o 
slăbiciune, o rușine, dragostea de țară și de popor sunt apreciate 
ca incapacitate de a înțelege spiritul globalizării și apartenența 
noastră la marea familie europeană, solidaritatea și compasiunea 
față de cei mulți și sărmani, oropsiți ai sorții și marginalizați din 
punct de vedere economic și social este privită ca o atitudine 
populistă sau, în extremis, ca o reminiscență comunistă, iar în 
această lume politicianul zilelor noastre este chemat să lupte 
împotriva unor astfel de rătăciri, să aducă pe cei slabi și 
nepregătiți pe calea dreaptă și de viitor a progresului în cea mai 
ilustrativă manieră caragialiană. 

Scrise cu durere și cu efort, cu o suferință resimțită aproape 
fizic din cauza realității acestor stări de fapt, frecvent întâlnite, 
practic prezente în viața noastră cotidiană la tot pasul și în aproape 
toate împrejurările trăite, aceste rânduri mi-ar putea crea mustrări 
de conștiință, dacă nu ar abunda studiile de caz ilustrative pentru 
dimensiunile și profilul acestui personaj cheie al reformei, 
realizate cu curaj, cu competență profesională și mare forță de 
convingere de harnicul și inimosul gazetar Silviu Mănăstire în 
emisiunea sa zilnică „Portret de politician” la un post comercial 
de televiziune, Realitatea TV, care are marele merit de a arunca 
o lumină clarificatoare asupra politicienilor români din zilele 
noastre. Mai menționez, în sprijinul efortului de a da, nu atât 
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dimensiunea și profilul acestui personaj, cât mai ales consecințele 
ce pot decurge din această tristă realitate a clasei politice pentru 
evoluțiile în planul economic și social a vieții românești. 
(Consecințe ilustrate tulburător și, din păcate, extrem de 
alarmante pentru vremea lui, în pamfletul „1907 Din primăvară 
până în toamnă” scris de geniul literaturii românești care a fost 
Ion Luca Caragiale, în 1907, în încercarea sa de a descoperi 
cauzele pentru tragedia trăită de România în sângeroasa 
primăvară a acelui an îngrozitor. Marele scriitor și om de cultură, 
care a cochetat și cu viața politică a vremii, animat de un 
patriotism onest și dăruit sufletește cauzelor celor mulți și 
oropsiți, în finalul eseului său își punea speranța în schimbarea 
constituției și a sistemului de votare și în apariția unui bărbat 
providențial, capabil să intervină pentru a îndrepta starea de 
lucruri. Astăzi însă, privind la vârful conducerii politice a statului, 
descoperim politicianul și politicianismul din România 
contemporană care, din păcate, nu inspiră nici o speranță pentru 
viitor). 
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8)	Justiție	și	reformă	

Una din transformările majore aduse de reformarea 
sistemului politic și a întregului mecanism de organizare și 
funcționare a societății românești a fost, fără nici o îndoială, 
promovarea, cel puțin la modul declarativ și a principiului, a 
separației puterilor în stat și împărțirea puterii în trei centre de 
putere importante și distincte aparent independente una de alta, 
fiecare stăpână pe teritoriul ei de acțiune: puterea legislativă - 
reprezentantă de Parlament și de aleșii poporului desemnați prin 
vot universal, cu rolul de a emite legile care reglează funcționarea 
societății reflectînd politica majorității marcată de liberalism, de 
conservatorism sau de orientări de stânga, puterea executivă - 
reprezentată de Guvern și având menirea de a administra averea 
statului, de a pune în aplicare legile emise de Parlament, de a 
apăra independența țării atâta câtă mai este după intrarea în 
sistemul politic al U.E., de a crea condițiile necesare pentru 
îngrijirea sănătății și pentru educarea și formarea tinerei generații, 
de a asigura o minimă protecție socială într-o lume al cărei 
fundament se bazează pe inegalitate socială, pe divizare după 
avere, pe împărțirea cetățenilor în elite și vulg, pe discriminare 
funcție de avere și, la urmă, dar nu mai puțin importantă, puterea 
judecătorească, magistrații, [judecătorii și procurorii (!)], 
reprezentată de sistemul de justiție cu instituțiile lui: Parchetele, 
Judecătoriile, Tribunalele, Curțile de Apel, Înalta Curte de 
Casație și Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii și Curtea 
Constituțională. 
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În teorie, în Constituție și în propaganda oficială și electorală 
a tuturor partidelor, membrii societății sunt egali în fața legii. 
Constituția stipulează explicit că „Nimeni nu este mai presus de 
lege!”, afirmație clamată și repetată de politicieni și de toți 
participanții la spectacolele vorbite pe toate canalele de 
televiziune care se numesc în „noua” limbă română „talk show”. 
În practică, realitatea este de o cruzime incredibilă și, oricât ar 
părea de neverosimil, au existat momente de sinceritate sau de 
cinism în care oficiali ai sistemului politic sau ai sistemului de 
justiție au declarat public că oamenii sărmani care reprezintă 
majoritatea populației, liberă să dispere din cauza lipsei locurilor 
de muncă și a unei totale lipse de perspectivă, nu are acces la 
justiție din cauza costurilor mari pe care le necesită angajarea unui 
avocat și suportarea tuturor celorlalte cheltuieli legate de 
derularea proceselor. Această realitate a fost recunoscută pe un 
post de televiziune de unul din miniștrii justiției, o doamnă 
distinsă, membră a unui partid de stânga care, la o oră de vârf, cu 
un ton afectat și cu o atitudine aproape sfidătoare, declara că 
oamenii sărmani nu se pot apăra în justiție din cauza lipsei 
resurselor financiare necesare. Chiar și atunci când încearcă să o 
facă sunt de cele mai multe ori victime ale sistemului care 
operează cu unități de măsură diferite, ce amintesc cel mai adesea 
de celebra poveste a ocnașului Jean Valjean din marea 
capodoperă a literaturii universale Mizerabilii, oferită omenirii de 
geniul iluminator al marelui scriitor francez Victor Hugo. Marcat 
de corupție și imoralitate, sistemul administrativ, format din 
autoritățile locale care reprezintă, de cele mai multe ori, prima 
instanță la care se adresează un om de rând, se comportă, de 
regulă, cu aceeași perfidie și aroganță cu care prefectul din schița 
Arendașul român a marelui Caragiale a tratat plângerea țăranului 
Ion care acuza samavolniciile arendașului și a primit drept 
răsplată o bătaie zdravănă administrată de arendaș în biroul 
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prefectului și sub privirile complice ale acestuia. Pe măsură ce 
sărăcia se adâncește, oamenii afectați de ea devin tot mai 
vulnerabili și mai expuși, ei contând la număr doar în campaniile 
electorale în care sistemul politic permite cumpărarea bunăvoinței 
lor cu daruri mărunte și promisiuni deșarte. 

Chiar și în spețe foarte clare, în care evidențele sunt 
incontestabile, cetățeanul de rând care are curajul de a se adresa 
justiției pentru a-și apăra drepturile sau proprietatea, trebuie să o 
facă cu frică și cu mari emoții, mai ales când în joc este interesul 
unei instituții a statului împotriva căreia el se îndreaptă cu 
argumente solide și cu speranța că adevărul va triumfa și 
problema lui va fi soluționată corect și cu bună credință.  

Ceea ce am afirmat anterior putem exemplifica pe cazul unui 
mic proprietar care a moștenit 6 ha de pădure într-o zonă de 
foioase, fag, stejar, carpen, ulm, jugastru , cireș sălbatic și alte 
specii specifice zonei. Împărțirea proprietăților și punerile în 
posesie s-au făcut de comisia de împroprietărire a primăriei și 
asistată de un tehnician al Ocolului Silvic din zonă care dețineau 
planurile de parcelare și care au stabilit delimitarea parcelelor 
pentru fiecare proprietar, însemnând arborii de margine în 4 
colțuri, proprietarii marcând apoi arborii pentru linia de margine 
de departajare a proprietăților. 

Procesul verbal de punere în posesie este un document de o 
singură pagină întocmit cu o superficialitate incredibilă în care 
suprafața, indiferent de forma ei pe teren, este trecută ca o 
suprafață dreptunghiulară cu lungime și lățime precizate în așa fel 
încât să dea suprafața de 6,3 ha din titlul de proprietate, descrierea 
ei din document neavând nici o corespondență cu realitatea din 
teren. 

Statul a instituit, prin legile sale, instituții abilitatea pentru 
administrarea fondului forestier: Regia Națională a Pădurilor – 
Romsilva cu direcții teritoriale și Ocoale Silvice de zonă. Pentru 



160  2. Articole publicate în revista Patronat E 

paza pădurilor, noi proprietari au fost, prin lege, îndreptățiți să 
încheie contracte de pază a pădurilor cu Ocolul silvic de zonă, 
care se obliga să asigure, în schimbul sumei plătite, serviciul 
public de pază și administrare, conform prevederilor contractului. 
Prevăzător și beneficiind de statutul său de monopol pe activitatea 
în cerințele de contract, Ocolul Silvic a inclus obligația 
proprietarului ca, la darea în pază, să vină și să îi prezinte limitele 
proprietății, clauză abuzivă deoarece parcelarea s-a făcut pe baza 
planurilor de parcelare aduse de specialiștii OCOLULUI la 
Comisia de împroprietărire din care reprezentantul acestei 
instituții făcea parte, iar titlurile, de proprietate emise, care 
figurează ca anexă la contract, indicau clar suprafața ce trebuia 
păzită și vecinătățile stabilite la împroprietărire, în baza planului 
de parcelare. Sensul corect și motivat al vizitei la darea în pază 
era constatarea situației și inventarierea arborilor tăiați, era absurd 
să solicite unei femei în vîrstă de 81 de ani, bolnavă de reumatism 
să vină și să îi indice inginerului silvic și pădurarului, oameni 
tineri și viguroși și, în plus, de specialitate, limitele proprietății, 
marcate în pădure.  

Când la o vizită în pădure reprezentanți ai proprietarei au 
constatat că s-au tăiat la ras peste 36 de arbori, a invitat 
reprezentanții Ocolului și un sătean, presupus de bună credință care 
a participat la darea în proprietate și la darea în pază, să i se indice 
limitele marcate ale proprietății și indicate la darea în pază. Viclean 
și motivat de faptul că ginerele lui era semnatarul contractului de 
pază săteanul, speculând lipsa de experiență și buna credință a 
orășeanului ce îi cerea ajutorul, i-a indicat un hotar fals, deplasat 
cu 80 m față de limita din titlu, fără ca inginerul silvic să obiecteze 
ceva, iar despre suprafața defrișată i-a spus că este a nimănui, că 
nu a fost repartizată. Inginerul silvic, care era în fapt, autoritatea 
de specialitate participantă la acea vizită, a confirmat tacit 
spusele și a întrebat apăsat și concluziv: „Este în proprietatea 
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dumneavoastră?”. Timorat și jenat, reprezentantul proprietarului 
a spus că dacă martorul, săteanul de încredere, a spus că nu este 
în proprietate, așa este, dar îi roagă să marcheze limitele 
proprietății pentru a nu mai apărea confuzii, ceea ce pădurarul de 
zonă, prezent și el la această vizită, a făcut-o bucuros, delimitând 
prin această marcare o zonă de 8.000 mp declarată a nimănui. 

Deși făcuse sesizare la parchet pentru furtul constatat, 
reprezentantul proprietarului a decis să o retragă, iar consecințele 
acestei decizii nu au încetat să apară. În perioada de un an care a 
urmat a fost defrișată la ras toată suprafața de 8.000 de mp 
delimitată de marcajele reprezentanților Ocolului. În perioada de 
tăiere, pădurarul de zonă a informat conducerea Ocolului că se 
taie din proprietatea dată în pază, dar conducerea a replicat, de 
fiecare dată, că suprafața din care se taie nu a fost dată în pază 
conform procesului verbal de dare în pază.  

În aceste condiții, plini de speranță și încrezători în justiție, 
cu toate documentele la zi, cu taxele plătite la zi, proprietarii au 
înaintat plângere în instanță, au angajat, avocat, au achitat taxa de 
timbru, au achitat cheltuielile pentru expert și au așteptat verdictul 
justiției oarbe care a decis să respingă acțiunea ca nefondată, 
proprietarul pentru care constituția declară că ocrotește proprietatea 
rămânând umilit și păgubit, cu posibilitatea de a face recurs. 
Instituția statului, cu care proprietarul avea contract, triumfând, 
astfel, victorioasă. Este important de menționat una din 
constatările expertului conform căreia 412 arbori tăiați la ras, 
mulți fagi cu diametru de peste 30 cm la bază, erau toți din 
proprietatea dată în pază.  

„L’Ḗtat honnette homme”-„statul este om cinstit”- era unul 
din principiile codului napoleonian. Dacă statul reprezentat de 
instituțiile lui nu este om cinstit, omul de rând nu are nici o șansă, 
staul este puternic și autorizat să folosească forța pentru a-și apăra 
interesele. Dacă instituțiile statului realizează înțelegeri de rea 
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credință cu persoane particulare, care sunt dispuse să depună 
mărturii mincinoase, iar sistemul de justiție este incapabil să 
deceleze adevărul de minciună, cetățeanul de rând, proprietarul 
plătitor de taxe și impozite, este victimă sigură și, din nefericire, 
în trista povestire relatată, bazată pe un caz real, toate aceste 
afirmații se confirmă pe deplin, cel puțin în prima instanță.  

Vom urmări evoluția procesului folosind speranța ca pe un 
toiag în parcurgerea acestui drum accidentat spre adevăr de către 
un petent de rând, cu puteri slăbite de vitregiile sistemului și totala 
lipsă de cinste și moralitate a oamenilor aparent de bună credință, 
dar în realitate de o ipocrizie fără margini.  
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3.1.	NOI	ȘI	EUROPA	

După evenimentele din decembrie 1989, visul oferit 
poporului român de către politicieni a fost aderarea la U.E., 
integrarea în EUROPA, perspectiva de a deveni europeni cu acte 
în regulă ca și cum am fi emigrat de undeva din afara Europei, din 
ținuturi foarte îndepărtate sau dintr-o civilizație și o istorie total 
diferite de cele ale acestui continent. De fapt ceea ce ni se oferea 
nou era perspectiva unei societăți democratice, iluzia că prin 
alegeri poporul va putea influența și determina evoluția societății, 
progresul ei material și spiritual. Ni se prezenta perspectiva 
eliminării unei birocrații stufoase, a unui sistem politic bazat pe 
dominația unui partid unic cu peste 3 milioane de membri la o 
populație de peste 22 milioane de locuitori și înlocuirii acestora 
cu o nouă birocrație și mai stufoasă, roasă permanent de viermele 
corupției, și alimentată de clientelismul unui număr mai mare de 
partide, cu programe și promisiuni diferite, dar care, în esență, 
mizau pe același model de reformare a societății bazat pe 
restructurarea economiei, privatizare și diminuarea sau chiar 
eliminarea totală a rolului statului din economie.  

Se propunea o atomizare a deciziilor privind dezvoltarea 
economică a României, introducerea hazardului privind viitorul 
dezvoltării și bazarea viitorului nostru pe oportunitățile de 
realizare a profitului de către investitori, indiferent de nevoile și 
așteptările votanților care își împuterniceau aleșii să aibă grijă de 
ziua de mâine și de apărarea avuției naționale și valorificarea 
acesteia în interesul și spre binele României și a poporului român. 
De fapt, era vorba de însărcinarea lupilor să păzească oile, situație 
nepercepută în adevăratele ei dimensiuni decât de cei care știau 
că a venit vremea îmbogățirii prin minciună, jaf, înșelătorie și 
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manipulare a maselor. La mai bine de 25 de ani de la acest început 
de vis eliberator, România, devenită țară membră a U.E. cu drepturi 
depline, teoretic stat suveran și independent, se prezintă la apelul 
observatorului lucid și de bună credință cu o economie extrem de 
firavă, dezindustrializată, cu o agricultură total dependentă de 
capriciile vremii, cu rezultatele producțiilor roditorului pământ 
românesc însușite în mare parte de străinii care au pus mâna, la 
prețuri de nimic, pe cele mai productive suprafețe agricole, care 
scot grâul din țară pentru a ni-l revinde la prețuri de speculă, cu 
circa 90% din capital deținut de străini, cu o infrastructură de 
transporturi în mare suferință, fără flota comercială de altădată și 
fără flota de pescuit oceanic, cu un sistem de căi ferate total 
neperformant și aproape abandonat, fără locomotive (din cele 
câteva mii existente în 1989 mai sunt câteva sute, restul tăiate 
pentru fier vechi), trenuri de marfă ale căror vagoane au fost tăiate 
de asemenea la fier vechi de firme clientelare integral decidenților 
politici, fără trenuri de călători ale căror vagoane au avut în mare 
parte același destin distructiv, cu o rețea rutieră care, deși s-au 
cheltuit miliarde de euro, nu prezintă decât fragmente de autostrăzi, 
cu copii abandonați de părinții nevoiți să pribegească în Europa 
pentru un loc de muncă, cu sate îmbătrânite și fără speranță, în care 
fânul și furajele nu mai au căutare, iar numărul de animale 
domestice a devenit aproape simbolic, cu un mare număr de 
analfabeți și cu un procent incredibil de abandon școlar, cu tineri 
care caută cu disperare un loc de muncă înotând în apa tulbure a 
ajutorului de șomaj, fără cercetare științifică și cu un număr de 
doctori și spitale mult sub necesar, o lume în care a crescut 
mulțimea de cerșetori pe străzi, cu pensionari care, după o viață de 
muncă, îngroașă rândurile la cozile la care se distribuie ajutoare 
sociale primite de la U.E., dar și cu zone luxoase în care strălucesc, 
de regulă în spatele unor împrejmuiri cu garduri de zid ce par ziduri 
de cetăți, vile și uneori adevărate palate, cu grădini proiectate de 
arhitecți peisagiști și întreținute de servitori cu calificare de 
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horticultori, cu automobile scumpe, ale unor proprietari cu conturi 
grase și afaceri (în marea lor majoritate făcute cu statul) foarte 
prospere pentru ei și familiile lor.  

Societatea s-a polarizat, au renăscut aroganța, disprețul pentru 
oamenii de rând, categorie denumită de unul din apologeții și 
beneficiarii noilor vremuri „prostimea”, atitudini provenite mai 
ales din partea elitelor de politicieni și îmbogățiți ai unei nesfârșite 
tranziții – spre ce, nimeni nu știe precis, spre o destinație iluzorie 
similară celei spre care se îndrepta „trenulețul comunismului”, un 
fel de Eldorado al promisiunilor deșarte de mai bine. În lumea 
europeană de azi suntem mai liberi, liberi să circulăm, liberi să 
vorbim, liberi să ne alegem modul de viață, dar suntem mai 
supravegheați ca oricând, mai dependenți ca oricând de energia 
electrică, de sistemele de comunicație și de calcul, de telefoane 
mobile și mijloace electronice capabile să ne controleze integral 
jocul vieții, capabile să asigure cea mai strictă supraveghere și 
înregistrare a tot ceea ce facem, ce spunem, ce gândim, să ne 
influențeze adeseori decisiv comportamentul, starea de sănătate 
fizică și mintală, echilibrul și sistemul propriu de valori.  

Suntem educați, instruiți și avertizați permanent că noi 
suntem vinovați de tot ce ni se întâmplă, că trebuie să avem grijă 
în primul rând de noi înșine și de cei apropiați nouă, că interesul 
colectiv este o valoare învechită care aparține vechiului regim 
politic și vechiului sistem de gândire, noțiunile care ar putea 
asigura solidarizare și diminuarea individualismului și 
egoismului aparent protectoare, noțiuni cum ar fi patriotismul, 
dragostea de țară și de neam, respectul tradițiilor și valorilor 
naționale sunt tot mai marginalizate și minimalizate, aproape 
eliminate complet din manualele școlare și înlocuite cu valori și 
priorități regionale, europene sau și mai în vogă, globale, 
evitându-se sintagma „mondiale” deoarece ar aduce aminte de 
cele două cumplite războaie ce au zguduit omenirea în secolul 20. 
Pe această linie de gândire se regăsește și euforia generală după 
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intrarea în NATO cu toate consecințele sale. S-a instalat un aer 
liniștitor din punctul de vedere al asigurării securității teritoriului, 
al apărării în caz de agresiune sau război, izvorât din convingerea 
că vom fi apărați de orice primejdie de trupele NATO, că nu mai 
avem nevoie de serviciu militar obligatoriu, că doctrinele de 
apărare dinainte de 1989, bazate pe doctrina militară a războiului 
întregului popor, pe capacitatea de mobilizare a tuturor resurselor 
umane și materiale pentru apărare la caz de nevoie reprezentau o 
concepție de sorginte naționalist-comunistă și autarhică, că am 
intrat într-o Europă cu prieteni, fără pericole și, mai mult, că 
tratatul de aderare la NATO reprezintă un scut inexpugnabil.  

Una din marile dobândiri ale acestor ani și a transformărilor 
profunde a fost, fără nici o îndoială, recunoașterea dreptului la 
asociere și declararea lui ca principiu și mecanism important în 
organizarea și funcționarea societății românești. S-au constituit pe 
această bază partidele politice cu scopuri programatice bine 
definite, reprezentând aspirația unor grupuri de membri ai societății 
de a obține și menține un rol hotărâtor în luarea deciziilor politice, 
în elaborarea legilor și actelor normative care urmau să guverneze 
țara, să formeze guvernele care urmau să conducă destinele 
poporului român, dar și asociații fără scopuri politice, categorisite 
de cadrul legal ca asociații neguvernamentale independente, care 
își propuneau să reprezinte și să apere interesele unei comunități 
restrânse și precis definite cum ar fi o categorie profesională, un 
grup de oameni cu preocupări și interese comune de ordin social 
sau cultural, literar, artistic, umanitar etc. Astfel de asociații care 
existau la începutul anilor '90 în forma și cu limitele de exprimare 
a acțiunii specifice restricțiilor dinainte de '89 s-au reorganizat și 
consolidat, iar altele noi s-au constituit și s-au înregistrat ca 
persoane juridice în acord cu cadrul legislativ în vigoare.  

Între acestea, Comitetul Național Român al Consiliului 
Mondial al Energiei (CNR- CME) este, fără nicio îndoială, una 
din cele mai mari și mai reprezentative asociații profesionale, 
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neguvernamentale din România. Constituită inițial numai din 
profesioniști și companii din sectorul energiei electrice, asociația a 
dobândit forța și importanța pe care o are azi de abia după regândirea 
statutului și integrarea tuturor domeniilor din sectorul energiei, 
industria energiei electrice, industria petrolului, industria gazelor 
naturale, industria minieră, domeniile industriale ale valorificării 
resurselor energetice regenerabile, domeniile utilizării eficiente a 
energiei ș.a. Indiscutabil că cea mai importantă acțiune prin care se 
exprimă capacitatea organizatorică, de reprezentare și influențare a 
dezvoltărilor din sectorul energiei pe care o realizează CNR - CME 
în ultima vreme, la fiecare doi ani, este desfășurarea lucrărilor 
Forumului Regional al Energiei - FOREN, care reunește specialiști 
și instituții din domeniu, din țară și din regiunea de sud est a Europei, 
în cadrul unei manifestări ce durează 5 zile: de duminică până joi.  

Trebuie precizat că această manifestare cu dimensiune 
regională își are rădăcinile în eforturile depuse după '90 de 
organizare a Conferinței Naționale a Energiei (CNE) a cărei primă 
ediție a avut loc în 1992 sub egida RENEL - Regia Autonomă de 
Electricitate, înființată prin lege în 1990. Din 1992 până în 2000 s-
a organizat CNE pentru dezbaterea problemelor energetice ale țării. 
În anii 2000, 2002, 2004 și 2006 s-au organizat 4 FOREN ca forum 
național extinzându-se aria de acoperire și pe sectoarele petrol, 
gaze și minerit, iar din 2008 s-a extins aria de acoperire geografică 
la nivel regional în strânsă legătură cu dezvoltarea piețelor 
regionale de electricitate și gaze, evenimentul devenind recunoscut 
ca eveniment desfășurat sub egida CME. (Gândul anonimului 
nr.61-62 Anul XIV /15 iunie 2016). 

Programul este deosebit de complex, se desfășoară sub egida 
CME și cu participarea autorităților reprezentative U.E. 
(reprezentanți ai Comisei U.E.), reprezentați ai secretariatului 
CME de la Londra, reprezentanți ai Parlamentului din România, 
ai Ministerului Energiei și reprezentanți ai Comitetelor membre 
ale CME din Regiune și ai țărilor învecinate cum sunt cei din 
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Republica Moldova. Efortul depus de CNR - CME pentru 
organizare și realizare este imens, el se întinde de fiecare dată pe 
durata a doi ani. Acest efort de organizare începe aproape imediat 
după încheierea unei ediții, cu evaluarea rezultatelor și formularea 
declarațiilor finale și se finalizează cu deschiderea și desfășurarea 
lucrărilor viitorului eveniment.  

Anul acesta FOREN și-a desfășurat lucrările în perioada 11-16 
iunie la Costinești, Complexul turistic VOX MARIS, bucurându-se 
de participarea ministrului energiei la deschidere, a unui secretar de 
stat din cadrul Ministerului energiei, a unui reprezentant al 
Secretariatului CME de la Londra și a unui reprezentant al DGTREN 
din cadrul Comisiei Europene precum și a câtorva sute de 
reprezentanți din industria energetică, la expoziția organizată în 
cadrul FOREN participând peste 30 de companii. Rezultatele 
exprimate în date statistice și cifre ale celei mai recente ediții sunt 
cunoscute și publicate pe pagina de WEB a CNR - CME www.cnr-
cme și ne permit o încercare de evaluare a importanței și dimensiunii 
FOREN în Europa, corespunzător titlului Noi și Europa.  

Evenimentul european cu care dorim să facem comparație 
este EUROPEAN UTILITY WEEK care se organizează anual de 
compania Synergy, Clarion Events Ltd din Olanda și acoperă o 
arie tematică și o structură de desfășurare asemănătoare cu 
FOREN. Pentru a da dimensiunea reală și proporțiile dintre cele 
două evenimente menționăm câteva caracteristici și anume:  

 EUW durează 3 zile și are mai multe secțiuni de comunicări 
și dezbateri și o expoziție cu realizări și aspecte tehnologice din 
domeniu, de la transportul energiei electrice până la utilizatorul 
final  FOREN durează 5 zile și, după cum bine se știe, are 
secțiuni de comunicări, evenimente importante, mese rotunde și 
o expoziție pe temele specifice sectorului energetic. 

 La EUW din 2015, care a avut loc la Viena, s-au înregistrat 
și au participat 9.300 de oameni din 77 de țări, iar în 2016, la 
Barcelona, se estimează participarea a circa 12.000 participanți  
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 La expoziția de la Viena au participat 500 de expozanți, iar 
la Barcelona se estimează că vor participa circa 600 de firme 
expozante. 

  Și FOREN și EUW sunt evenimente regionale, privite la 
scară globală dar, cu toate strădaniile noastre ca organizatori, 
imensa diferență de dezvoltare și progres social și economic dintre 
cele două regiuni se reflectă, păstrând proporțiile, din păcate, și în 
rezultatele celor două evenimente reliefate prin cifre și date 
statistice.  

Nu discutăm aici multe alte detalii, calitatea și conținutul 
dezbaterilor, anvergura și valoarea vorbitorilor, costurile parti-
cipării, dimensiunea bugetelor celor două evenimente etc. Ideea 
acestui editorial ne-a fost sugerată și de una din intervențiile 
participanților la discuțiile pe marginea evenimentului Trilema 
Energiei din cadrul FOREN 2016, în cadrul căruia s-a discutat 
conținutul și utilitatea studiului Trilema Energiei pentru anul 
2015, elaborat de compania de consultanță Oliver Wyman în baza 
unui contract cu CME, în care unul din participanți observa 
prezența unei abordări entuziaste și oarecum triumfaliste. Din 
toate motivele prezentate mai sus și, din păcate, din multe altele 
în calitatea mea de consilier al CD al CNR - CME, responsabil de 
organizarea evenimentului, nu am putut să nu roșesc și să nu îmi 
caut anumite explicații. Ceea ce pe mine m-a entuziasmat în 
prezentarea Raportului Trilema Energiei pentru 2015 ținea de 
ideile din raport, de conținutul acestuia și de modul de prezentare 
a datelor și informațiilor, de metoda de elaborare, de înaltul 
profesionalism al experților care au lucrat la raport și mai ales de 
utilitatea acestui document ca instrument de orientare și sprijin 
pentru elaboratorii de politici energetice. Criterii cărora, 
specialiștii români le-a răspuns la nivelul de sus al exigențelor. 

 
 



3.2.	SATUL	ROMÂNESC	ÎNTRE	DISPARIȚIE		
ȘI	DISPERARE	

                   Motto: 

„Veșnicia s-a născut la sat” 

Lucian Blaga 

Una dintre temerile populației dar și unul dintre motivele 
propagandistice, pe care s-au susținut și s-au argumentat eveni-
mentele sângeroase din decembrie 1989 și reformele care le-au 
urmat, într-o dezvoltare programatică progresivă, a fost necesitatea 
de a salva satul românesc de la dispariție sau de la transformări 
majore, deoarece se demarase un amplu program de modernizare a 
satelor, de construire în sate a unor ansambluri de locuințe 
colective, de fapt blocuri de locuințe, mini cartiere pentru care, din 
păcate, nu erau prevăzute toate elementele de infrastructură 
(alimentare cu apă potabilă, sisteme de încălzire, sisteme de 
termoficare, instalații de alimentare cu gaze naturale, drumuri și căi 
de acces, rampe pentru colectarea gunoaielor menajere etc.). 
Atitudinea și ideea de compasiune pentru sate și locuitorii lor erau 
generoase, se plângea și în țară și mai ales în țările din Uniunea 
Europeană pe umerii bieților locuitori ai satelor românești, 
amenințați de o agresiune căreia în condițiile de atunci era greu, 
dacă nu aproape imposibil, să reziste. Părea că, după colectivizare, 
această inițiativă nesusținută suficient financiar și nedusă până la 
capăt era cea mai ambițioasă și agresivă intenție de transformare 
radicală a satului românesc tradițional.  

Trebuie însă să precizăm că atunci satele României erau pline 
de viață, existau familii cu mulți copii, în fiecare sat exista școală 
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generală de 8 ani, exista cămin cultural, existau biblioteci sătești 
publice, nu existau șomeri, nu exista nesiguranță în familii privind 
viitorul copiilor lor, nu existau procese de planificare familială care 
să limiteze drastic numărul copiilor; dimpotrivă, regimul politic 
comunist avea, de câțiva ani, un program de creștere demografică 
forțată care, din nefericire, în special la orașe, a produs multe 
victime în rândul femeilor, care hotărau să facă întrerupere ilegală 
de sarcină chiar și cu prețul vieții. 

În anii‚ ’90, dorința locuitorilor de la sate, stimulată și de 
mesajele politice venite de la București din partea partidelor 
istorice, care lansaseră dezideratul politic de restituire integrală a 
proprietăților pe principiul foarte distructiv „Restitutio in 
integrum”, era aceea de a redobândi, proprietăți și, mai ales, 
speranțe colectate din surplusul unei societăți de consum marcată 
de supraproducție și de un mare avans tehnologic față de România. 
S-a demarat un entuziasmant fenomen de înfrățire a satelor 
românești cu localități din țările Uniunii Europene, fenomen 
derulat pe un uriaș val emoțional, cu mari așteptări pentru locuitorii 
satelor românești, alimentat și de curiozitatea vesticilor, dar și 
încurajat politic de autoritățile centrale și locale, într-un program 
politic cu bătaie lungă, fenomen foarte popular și promițător atunci, 
asupra căruia vom reveni în cursul acestor reflecții din perspectiva 
actuală a rezultatelor lui, privite la scară istorică. Prăbușirea 
aproape totală a industriei românești, devalizarea până la dispariție 
totală, prin procesele de privatizare, a mii de întreprinderi 
economice, râvna și viteza cu care s-au dezmembrat și devalizat 
cooperativele agricole de producție și fostele întreprinderi agricole 
de stat, întreprinderile de mașini agricole și tractoare, sistemelor de 
colectare și valorificare a producției agricole locale, și multe alte 
fenomene de transformare radicală și brutală a economiei și a 
societății, au adus în sate dezordine, derută, au tulburat apele astfel 
încât pescuitorii în astfel de ape să poată profita la maxim de uriașe 
valori materiale, de bogății naturale și de fertilitatea pământului 
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românesc. Împroprietăriți la început prin legea 18/1991 cu maxim 
10 ha și maxim un 1ha de pădure de familie, mai apoi, prin legea 
1/2000 privind restituirea pădurilor, și prin procesele ulterioare de 
privatizare, complicate și, adeseori, prin hiperbolizarea acțiunii, 
privatizarea a ajuns să fie văzută ca un panaceu universal pentru 
toate bolile și suferințele societății și economiei românești, în 
virtutea căreia urmașii proprietarilor de pământ de dinainte de 
naționalizare și colectivizare, unii locuitori ai satelor dar marea 
majoritate trăind în orașe, s-au trezit fericiți proprietari, total 
nepregătiți să gestioneze noua lor situație, necalificați, în marea lor 
majoritate, pentru munca în agricultură, fără resursele și dotările 
necesare exploatării pământului sau pădurilor, dar foarte dornici de 
îmbogățire grabnică prin vânzarea suprafețelor de pământ sau de 
pădure primite, prin defrișarea sălbatică și cu mare frenezie a 
suprafețelor împădurite, S-a demarat, astfel, unul din cele mai 
dureroase procese de înstrăinare și abandonare a pământului, care 
ca și celelalte resurse naturale a început să fie cedat unor profitori, 
lacomi și dornici și ei de îmbogățire, făcând parte din lumea 
capitalistă a societății de consum contemporane pentru care unul 
din principalele motoare de dezvoltare este lăcomia nemăsurată.  

Nederanjate de autoritățile statului român, ba chiar încurajate, 
stimulate, și aplaudate de noii reprezentanți aleși ce s-au constituit 
în clasa politică, în marea lor majoritate efemeri și motivați doar de 
dorința personală de înavuțire fără scrupule morale, fără patriotism 
și purtând pe buze lozincile facile ale globalizării și abandonării 
interesului național, a intereselor poporului român pe care ei erau 
chemați să le definească în noul context, să le apere și să le 
reprezinte, fenomenele menționate anterior care, în ultimii 
douăzeci și șapte de ani, au cunoscut dezvoltări exponențiale, au 
dus la sărăcirea populației de la sate, la exodul acesteia în țările 
dezvoltate economic din vestul Europei, proces care s-a amplificat 
incredibil după aderarea României la U.E., aducând, pentru satul 
românesc, consecințe de o mare diversitate, dezvoltări din păcate 
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multe păguboase, care păreau, incredibile și de neimaginat în urmă 
cu 20 sau 30 de ani. Așa a început după 2000 și s-a accentuat masiv 
după 2007 un exod incredibil, o părăsire a caselor și a pământurilor, 
un fenomen de migrație al românilor fără precedent în istoria 
acestei țări și a acestui popor. Oamenii tineri și-au luat lumea în cap 
la început motivați de curiozitate, de strălucirea vitrinelor din 
marile orașe ale Europei și ale lumii, mai apoi mânați din spate de 
dispariția locurilor de muncă, de abandonarea a numeroase proiecte 
de investiții și de dezvoltare, planificate și inițiate de stat și lăsate 
apoi de izbeliște, cu motivații de ordin financiar și politic și sub 
presiunea comandamentelor impuse de reformarea profundă a 
întregii societăți și economii românești. Astăzi, când autoritățile 
statului prezintă România ca pe o țară membră a U.E. cu economie 
stabilă și, cum ar suna afirmații din alte vremuri, cu un viitor 
luminos, satele românești sunt populate de oameni îmbătrâniți, 
numărul copiilor este extrem de mic iar, dacă stai de vorbă cu 
preoții din sate, rămâi șocat de disproporția dintre numărul de 
înmormântări și cel de cununii și mai ales de botezuri așa cum 
rezultă din brutalitatea cifrelor din statisticile acestora. Satele se 
depopulează cu un ritm amețitor, nu mai e nevoie de școli în multe 
dintre ele, iar guvernele au dotat școlile care mai funcționează cu 
microbuze care colectează, acolo unde sunt drumuri circulabile, 
copiii de pe trei-patru sate pentru a-i duce într-un centru de comună 
unde s-au constituit clase cu număr redus de elevi și, de regulă, cu 
predare simultană. Cel puțin la clasele I-IV. Unde nu sunt 
posibilități de transport, copiii se deplasează pe jos sau cu căruța, 
indiferent de anotimp și de starea vremii. Când vezi aceste mărețe 
realizări ale ultimilor 28 de ani de transformare capitalistă a țării, 
te năpădește un sentiment de tristețe, de rușine, uneori de neputință 
în fața sorții - dacă ești trăitor mai în vârstă, dar și de disperare și 
umilință pentru locuitorii mai tineri care, aproape în majoritate, 
caută soluții de părăsire a satelor sau, cel puțin - acolo unde se 
poate, de înscriere a copiilor lor la școli din orașe. Din păcate mulți 
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dintre cei plecați la muncă, formulă contemporană care rezumă și 
motivează drama bejeniei, își lasă copiii în grija unor bunici obosiți 
și, cel mai adeseori, depășiți de evoluția vremurilor. Situația 
reflectată în râdurile de mai sus are consecințe asupra modalităților 
și posibilităților de valorificare a pământului. Sunt numeroase sate 
în care, în urmă cu 20-30 de ani, nu rămânea metru pătrat de 
pământ nelucrat, unde toate fânețele se coseau, iar nutrețul era 
folosit pentru creșterea animalelor, unde izlazurile se întrețineau și 
erau pline de ciurde de vaci și chiar de bivolițe în unele zone; nu 
exista gospodărie în care să nu se crească cel puțin un porc, unde 
să nu găsești în curte găini, rațe, gâște, curci, semne ale strădaniei, 
hărniciei și seriozității locuitorilor. Astăzi mari suprafețe de luncă 
de pe marginea râurilor rămân nelucrate și sunt năpădite de trestie 
și papură, suprafețe de teren arabil productiv rămân pârloagă, 
abandonate buruienilor și amenințate pe alocuri cu împădurirea.  

În zonele de deal nu se mai cosesc fânețele, iar numărul vacilor 
și al animalelor mari a scăzut dramatic; grajdurile au fost fie 
demolate, fie transformate în garaje sau spații cu altă destinație; nu 
te mai trezesc în zori cocoșii, nu mai auzi măcănitul rațelor și nici 
croncănitul orgolios al curcanilor și nu mai vezi pe malurile apelor 
cârdurile de gâște de altădată. 

Laptele devine greu de găsit. În sat, carnea și ouăle se procură 
de la boutique sau de la supermarket. Totul pare că s-a urbanizat, 
există în sate multe autoturisme, majoritatea aduse din vestul 
Europei la mâna a doua și ar fi foarte bine și foarte frumos dacă ar 
exista și locuri de muncă și posibilități de obținere a banilor 
necesari. În ultima vreme, într-un sat din Dâmbovița în care 
mergem frecvent, unde exista vacă cu lapte aproape la fiecare 
gospodărie, am constat numărul redus tot mai mic și, așa cum am 
spus, laptele este tot mai greu de cumpărat. Eram însă fericit că 
vecinii noștri tineri mai aveau vacă cu lapte și puteam avea de la ei 
lapte proaspăt și brânză de casă. Anul trecut însă vaca lor când i s-
a făcut de taur, s-a urcat cu picioarele pe un automobil parcat pe 
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stradă, și a trebuit să plătească o reparație de 700 de lei. Au strâns 
din dinți și au păstrat vaca, doar că în acest an, înainte de ultima 
noastră vizită, vaca, aflată în aceeași stare, a avariat o altă mașină 
și mai scumpă, ceea ce i-a determinat să o vândă și să păstreze doar 
vițelul, deoarece din nou aveau de plată câteva sute de lei. Când au 
vândut-o au obținut pe ea 1100 lei. Se vede că e greu de crescut 
vaci într-un sat cu automobile parcate pe ulițe asfaltate.  

Au dispărut cuptoarele de pâine și pâinea de casă; din 
nefericire sunt sate în care câteva zeci de bătrâni triști așteaptă 
zilnic sau la două zile, la o intersecție, mașina de la oraș să poată 
cumpăra o pâine. 

În satele din România de azi au apărut și transformări de 
înnoire. Plecați în Europa, o parte din locuitori se întorc cu banii 
agonisiți și își construiesc case noi, cu etaj, cu termopan, vopsite în 
culori nespecifice satului tradițional (portocaliu, galben, roșu, 
verde), cu alimentare cu apă curentă, cu canalizare - soluții 
individuale sau, unde există, cu conectare la rețea. Din fonduri 
europene, în multe sate s-au asfaltat drumurile și ulițele, imaginea 
exterioară s-a modificat în bine. La o examinare mai atentă însă, 
constați că în unele localități circa 40% din aceste noi case nu sunt 
locuite permanent, multe sunt case de vacanță, iar altele sunt 
părăsite pentru că proprietarii, din lipsă de locuri de muncă 
permanente, le încuie și pleacă. Satele au astfel un aer de teritoriu 
semi-părăsit. Un alt fenomen prezent este apariția unui număr tot 
mai mare cu anunțuri cu case și proprietăți de vânzare. 

În revista noastră constant am rezervat o rubrică destinată 
comunei Luna. Nici în Luna, care în anii de dinainte de '90 era o 
comună mare, plină de viață, aproape de oraș, cu mare atractivitate, 
străbătută de un drum european și beneficiind de un pământ fertil 
și de resurse de apă și hrană, situația actuală nu este mai favorabilă 
decât în alte părți. Imediat după dispariția Combinatului Siderurgic 
din Câmpia Turzii și a multor alte întreprinderi industriale din 
Turda a început un adevărat exod de oameni tineri. La un moment 
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dat, pe la începutul anilor 2000, 400 de oameni din sat erau plecați 
la muncă în Italia, Spania și alte țări europene. Sunt multe case și 
gospodării de vânzare, nu mai sunt copii la școală, populația 
rămasă a îmbătrânit, iar satul s-a pustiit. Toate acestea în ciuda 
canalizării, asfaltării străzilor, existenței alimentării cu gaz metan, 
a alimentării cu energie electrică. De câte ori mă duc acasă, vizita 
în cimitir la morminte și imaginea multor gospodării altădată 
strălucitoare, acum aproape total abandonate, mă umplu de tristețe 
și de un fior de durere. 

În anul 2012 s-au împlinit 20 de ani de la vizita făcută de un 
grup de luneni în localitatea. Port-en-Bessin, din Franța, cu care s-
a înfrățit în 1991, la invitația și cu sprijinul material și financiar al 
locuitorilor și autorităților de acolo, ca răspuns la vizita făcută de 
reprezentanții localității din Franța la Luna în septembrie 1991. Am 
reflectat ecoul acestei vizite în numărul 47-48 al revistei Gândul 
Anonimului cu materiale traduse și în limba franceză și am 
distribuit câteva reviste ambasadei Republicii Franceze la 
București, iar un număr de 20 de exemplare le-am expediat în 
Franța la Port-en-Bessin, pentru locuitorii care au primit entuziaști 
românii din Luna și le-au asigurat o ședere foarte plăcută timp de 
o săptămână. Ambasada Franței ne-a mulțumit sub semnătura 
domnului ambasador, dar din partea primăriei localității Port-en-
Bessin, nu am primit nici un răspuns și atunci, după un timp, m-am 
hotărît să sun și să stau de vorbă cu primarul localității înfrățite cu 
Luna. Era extrem de nedumerit și intrigat de primirea revistelor și 
nu înțelegea ce trebuie el să facă cu ele. L-am rugat să dea câte un 
exemplar familiilor care au găzduit luneni și, întrucât primarul din 
1992, doamna doctor Camille Huet, trăia, am sugerat să i se 
înmâneze dumneaei un exemplar căci va ști foarte bine despre ce 
este vorba. În urma conversației am rămas cu un gust amar și  
mi-am dat seama cât de episodică și de propagandistică a fost 
acțiunea de înfrățire care după 20 de ani nu mai avea nicio 
semnificație pentru autoritățile locale implicate. 
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 În perioada foarte recentă a cestui an au apărut ONG –uri 
care, prin vocea unor reprezentanți de marcă ai lor, susțin ca soluție 
pentru salvarea economiei românești, popularea caselor nelocuite 
din satele României cu imigranți din Orientul mijlociu, goniți din 
țările lor de conflictele armate distrugătoare, România trebuind să 
primească în cest scop, în opinia lor și potrivit forurilor diriguitoare 
ale U.E., cel puțin trei sute de mii de oameni. Ceea ce este cel mai 
trist este că aceste ONG-uri sunt finanțate cu bani veniți din afara 
țării, sursa fiind miliardari ce redesenează lumea după poftele și 
visele lor de stăpânire și control al destinelor popoarelor pentru 
sporirea propriilor lor averi, pentru alimentarea unei nelimitate 
lăcomii și dorințe de putere, indiferent de consecințele acestor pofte 
asupra acestor popoare. 

Sunt și sate de munte cu frumuseți naturale, și impresionante 
construcții de lemn, neatinse încă de aripa civilizatoare a acestor 
vremuri, mai atrag turiști curioși din lumea urbanizată a vestului 
Europei și uneori chiar curioși sau care se stabilesc în astfel de sate 
de dragul descoperirii nostalgice a unor obiceiuri, tradiții și 
construcții, pe care le mai pot vedea doar în muzee și în filmele 
documentare sau filmele artistice despre epoci și locuri îngropate 
în cenușa istoriei. 

Toate aceste fapte și aspecte enumerate reflectă, din păcate, o 
tristă realitate a satului românesc care ironizează convingerea 
blagiană că veșnicia s-a născut la sat, și ne duce cu gândul că 
veșnicia moare la sat odată cu satul, sub asaltul unor transformări 
radicale ale stilului tradițional de viață, și al reclădirii inegalităților 
sociale ce favorizează întinderea, tristeții, disperării și sărăciei ca o 
pecingine. 

 



3.3.	CU	GÂNDUL	PRIN	REALITĂȚILE		
VREMII	

Motto: 

”Vesnicia s-a născut la sat” 

 Lucian Blaga  

Revista noastră (Gândul ANONIMULUI) a avut și are un 
caracter declarat apolitic. Ne străduim să rămânem neutri și 
neimplicați de partea vreuneia din forțele politice care decid 
prezentul și viitorul țării și destinul poporului român în istoria 
viitoare. Dar nu ne este indiferent ce se întâmplă cu țara, nu putem 
să rămânem insensibili la dimensiunile dureros tragice care se 
înregistrează în toate satele românești, despre care am mai scris și 
nici în ceea ce privește amenințările cu dezbinarea și cu disoluția 
sentimentului de patriotism și de dragoste față de neam și față de 
popor. Orice încerci să afirmi în acest sens este taxat de 
propaganda oficială a adepților globalizării și dependenței 
cvasitotale de un anumit tip de a înțelege U.E., ca populism, un 
adjectiv cu tentă de batjocură, care sugerează fie urmărirea unor 
scopuri electorale de moment, fie o anumită incapacitate de 
înțelegere a marilor probleme ale democrației contemporane. În 
rândurile care urmează însă vom formula câteva observații și 
reflecții, în mare parte amare, asupra realităților cu care se 
confruntă societatea românească contemporană. Anul 2018 nu 
este un an oarecare în istoria României. Este anul celebrării unui 
centenar cu totul și cu totul special. Se împlinesc 100 de ani de 
când s-a realizat marea reunire și s-a constituit România Mare, 
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România Întreagă. A fost poate cel mai glorios moment din istoria 
poporului roman, realizat cu jertfa de sânge a eroilor din Primul 
Razboi Mondial, cu inteligența politică și patriotismul 
conducătorilor politici și militari ai României acelor vremuri de 
mare încercare pentru toate națiunile lumii. A fost, fără îndoială, 
un moment de strălucire a gândirii politice democrate și 
civilizatoare promovată, așa cum se știe, de Woodrow Wilson, cel 
de-al douăzeci și optulea președinte al Statelor Unite ale Americii 
(1913-1921), care a impus principiul autodeterminării popoarelor 
în negocierea tratatelor de pace după Primul Războiul Mondial. 
În acest mod, locuitorii Basarabiei și ai Bucovinei au putut să-și 
hotărască propria soartă prin declarațiile adunărilor populare și să 
ceară unirea cu România, ceea ce s-a întâmplat și cu adunarea 
populară de la Alba Iulia în care s-a pecetluit, la 1 decembrie 
1918, și Unirea Transilvaniei, Banatului și a întregii țări ungurești 
(Sătmarul și Maramureșul) cu patria mamă. A răsărit soarele 
speranței pentru poporul român și chiar dacă nu toate așteptările 
și obiectivele preconizate de guvernele României au fost atinse, 
marele vis al lui Mihai Viteazu și al intelectualilor și oamenilor 
politici patrioți și progresiști ai secolului al XIX-lea, între care a 
strălucit și ars ca o flacăra destinul lui Nicolae Bălcescu și Mihai 
Eminescu, s-a împlinit. 

Chiar dacă unirea nu a durat foarte mult și trupul țării a fost 
din nou ciopârțit prin pactul Ribbentrop-Molotov și prin Dictatul 
de la Viena, după al Doilea Război Mondial, România a 
redobândit Ardealul de Nord și a reintegrat cele trei mari provincii 
istorice locuite majoritar de români, cu visul și cu speranța că va 
veni o vreme în care, prin râvna generațiilor viitoare, România va 
redeveni iarăși patria tuturor românilor. Din păcate, în prezent, 
trăim într-o perioadă plină de frământări politice, plină de 
confuzii si de neliniști, peste care se suprapun, adeseori, dureros, 
avalanșa de fenomene meteorologice neprietenoase cum sunt 
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inundațiile din ultimele zile, imputabile după opinia multor 
specialiști, schimbărilor climatice înregistrate in ultimii ani, dar 
și distrugerii sălbatice a pădurilor țării. Ceea ce tulbură cel mai 
mult liniștea și viețile trăitorilor din România de azi este, însă, 
dihonia, dezbinarea semănată în rândul oamenilor de deciziile, 
acțiunile, mai precis inacțiunile oamenilor politici și instituțiilor 
din această țară.  

După ce alegerile din 2016 au fost câștigate de Partidul Social 
Democrat cu peste 40% din voturi, în baza unui program politic 
articulat, cu obiective precis definite și pline de promisiuni 
încurajatoare, după ce, împreună cu Partidul Alianța Democraților 
și Liberalilor, s-a format o majoritate confortabilă în Parlament, 
din partea președintelui României a început o bătălie continuă în 
încercarea de a bloca guvernarea țării și de a elimina PSD de la 
putere. Au fost mobilizate, în acești ani, toate mijloacele de 
propagandă, unele vechi și utilizate în Europa și cu precădere în 
Germania și în perioada dintre cele două războaie. A fost ațâțată 
permanent o minoritate politică agresivă și violentă, care a umplut 
străzile și piețele cu strigăte de protest împotriva oricărei încercări 
a Guvernului de a îndrepta erorile și de a elimina abuzurile din 
sistemul de justiție, folosit prin acțiunile procurorilor din DNA, 
ca sistem de luptă împotriva adversarilor politici, sistem de 
eliminare și anihilare a adversarilor politici prin întocmirea de 
dosare (demontate rând pe rând in instanțe după desecretizarea 
protocoalelor), ce au reușit să reînvie practicile și metodele de 
acțiune ale poliției politice din sistemul comunist. În asemenea 
condiții, în acest an de mare sărbătoare, societatea românească 
este foarte dezbinată, există și sunt întreținute de la cel mai înalt 
nivel al conducerii politice, dispute aparent ireconciliabile și 
distructive, se ceartă între ei uneori membri aceleiași familii, se 
destramă prietenii și relații de bună vecinătate, iar politicienii din 
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opoziție și președintele statului, care, conform îndatoririlor 
constituționale, trebuie să asigure concordia și armonizarea 
punctelor de vedere ale forțelor politice pentru o guvernare 
rațională și eficientă a țării, în acord cu deciziile votului popular; 
în răspăr cu aceste principii și prevederi constituționale, 
președintele țării participă la manifestații de protest neautorizate 
și ilegal ținute, îndeamnă și incită societatea civilă la proteste de 
stradă împotriva guvernului, desconsideră liderii politici ai 
partidelor de guvernământ și, ceea ce este cel mai grav, nu 
respectă și nu dă curs unor decizii ale Curții Constituționale a 
României, care, conform prevederilor Constituției, sunt 
obligatorii din momentul publicării motivației lor în Monitorul 
Oficial. În ciuda largului suport popular de care se bucură alianța 
de guvernare și programul de guvernare în desfășurare, exprimată 
manifest și prin marele miting din 9 iunie 2018, președintele 
României continuă contestarea guvernului și acțiunilor sale, 
încurajând protestele de stradă și acțiunile (unele, violente) ale 
unei minorități politice zgomotoase. Toate aceste evenimente se 
întâmplă în orașe, în marile orașe. Dar țara nu are numai orașe 
mari, sunt și orășele și mai ales există și zona rurală a satelor 
românești, unde situația este total diferită. Tristețea cea mai mare, 
vecină adeseori cu disperarea, te cuprinde la orice vizită într-un 
sat, indiferent de zona geografică sau regiune a țării. Este la fel în 
Vâlcea, ca în Sălaj, în Maramureș, în Cluj sau în Dâmbovița. 
Multe localități rurale și-au schimbat înfățișarea, au ulițele 
aproape integral asfaltate, au rețele de alimentare cu apă, în unele 
și rețele de canalizare, rețele de distribuție a gazelor naturale, și 
majoritatea sunt integral electrificate. Acestea ar fi acolo unde 
sunt transformările în bine care, la prima vedere, la o privire 
superficială, te impresionează plăcut. Ce te surprinde neplăcut și 
aproape dureros este numărul mic de locuitori care mai populează 
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satele în zilele noastre. Numărul mare de case nelocuite permanent, 
unele nelocuite tot timpul anului, precum și vârsta foarte înaintată 
a locuitorilor pe care îi mai întâlnești. Fiind multe case părăsite 
sau nelocuite, satele par a fi bântuite de fantome ale trecutului. 
Există săteni în vârstă care îți spun că după căderea serii îi 
cuprinde, adeseori, un fel de spaimă, o stare de neliniște cauzată 
de pustietatea din jur.  

Conjugat cu plecarea tinerilor în căutarea unui loc de muncă, 
sau a unor iluzii de îmbogățire în străinătate, în sate a scăzut 
numărul de copii de școală și, deși există localuri de școli cu tot 
mobilierul necesar, cu dotări, cu calculatoare și internet, nu mai 
sunt elevi. Structura populației s-a schimbat. La marginea satelor 
mai bogate, s-au pripășit comunități de rromi, care, în mare parte, 
beneficiază de sprijin, de alocații pentru copii și de ajutoare 
sociale. Din păcate, mulți sunt tentați de viața boemă și nu se prea 
îndeamnă la muncă, iar când sunt solicitați de săteni, pretind trei 
mese pe zi, cafea, țigări, un pahar de țuică sau bere la masă și 
minim 80 de lei pe zi, cerințe care arareori pot fi satisfăcute. 
Educația, primită acasă de copiii lor, care reprezintă majoritatea 
în clasele din școală, este sumară, în majoritatea lor, înjură, sunt 
obraznici și neascultători, agresivi între ei și cu personalul 
didactic. Pentru a aduce în centrul de comună copiii din satele 
aparținătoare, școlile au microbuze, care asigură și transportul 
cadrelor didactice care fac naveta la oraș.  

Foarte puține cadre didactice mai locuiesc la sat și adeseori 
sunt și mai puține originare din localitățile în care predau și 
stabilite acolo. În aceste condiții și rezultatele procesului 
educațional sunt modeste, iar abandonul școlar frecvent. Despre 
toate aceste realități nu auzi politicienii vorbind, decât cel mult cu 
promisiuni făcute în timpul campaniilor electorale, de regulă 
neonorate. Ce va aduce viitorul este greu de spus, dar faptul că, în 
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fiecare oră, un număr de oameni tineri hotărăsc să-și părăsească 
țara vorbește de la sine despre încrederea pe care o au în viitor. 
Cu un asemenea inventar (foarte sumar) de aspecte ale realităților 
pe care le trăim, nu putem decât să ne rugăm și să sperăm, cu 
gândul la un cântec popular frecvent auzit în ultima vreme: 
„Doamne ocrotește-i pe români!” 

 
 
 



3.4.	DARURILE	ȘI	AMARURILE		
VREMURILOR	PE	CARE	LE	TRĂIM	

Motto:  

Minciuna stă cu regele la masă...  
Doar asta-i cam de multișor poveste:  
De când sunt regi, de când minciună este, 
Duc laolaltă cea mai bună casă  

          Alexandru Vlahuță , 1907 

După tragicele evenimente din însângeratul decembrie 1989, 
marcate de morți și răniți în urma unei revolte populare începută în 
Timișoara și generalizată în câteva zile pe tot teritoriul țării, care a 
dus la prăbușirea dictaturii lui Nicolae Ceaușescu și a regimului 
politic socialist, istoria României ca țară și a poporului român ca 
națiune s-a schimbat radical și a intrat în zodia nouă a vremurilor pe 
care le trăim noi astăzi. S-au schimbat radical viețile oamenilor, 
comportamentele lor, atitudinea și poziția lor în societate, așteptările 
și speranțele, relațiile dintre oameni, crezurile și întregul sistem de 
valori.  

Deodată, tot ce era bine, corect și normal până atunci a devenit 
rău și păgubos și a fost anatemizat și aruncat la coșul de gunoi al 
istoriei; toate ideile, principiile, legile și regulile după care funcționa 
și acționa societatea omenească din România au fost revizuite și 
înlocuite cu violență cu altele noi, de regulă contrar, opuse celor 
vechi, străzile marilor orașe s-au umplut de oameni aflați aproape 
într-o stare de beatitudine, se îmbrățișau necunoscuți unii pe alții cu 
fețele strălucind de fericire, își zâmbeau și se bucurau împreună de 
aceste schimbări, cântau cântecul revoluționar „Deșteaptă-te 
române” - care avea să devină noul imn al României, trăiau acele 
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clipe într-o stare de transă, de semi-luciditate dominată de emoții pe 
care nu le trăiseră niciodată în viață, de o anumită exaltare derivată 
din rostirea neîntreruptă a magicului cuvânt libertate, părea că toți 
ieșiseră pe porțile unei închisori în care au îndurat umilințe, lipsuri 
materiale, frig și foame, suferind în tăcere, de toate acestea, 
eliberându-se în acea explozie de bucurie colectivă molipsitoare și 
anesteziantă, ca un drog care te face să uiți de tine și de realitatea din 
jur, să plutești într-o beție a unui vis fără margini, un vis paradisiac 
ce-ți dădea impresia că de acum va curge lapte și miere și se va 
revărsa cornul abundenței și al frățietății între oameni, că oamenii 
vor fi egali și prieteni, că viitorul va fi plin de lumină și omenie. Acea 
stare de adormire a simțurilor și lucidității nu a putut dura mult; ea a 
durat câteva zile, întreținută fiind și de emoția colectivă creată de 
destinul tragic al victimelor căzute sub gloanțe, de împușcăturile 
răzlețe care se mai auzeau pe străzi chiar și după arestarea și 
executarea dictatorului și a soției lui în ziua de Crăciun.  

Acele zile de unică trăire colectivă și individuală, la maximă 
intensitate, a sentimentului de dobândire a libertății, care este o șansă 
aproape irepetabilă pentru o viață de om, au fost fără nicio îndoială 
pentru toți trăitorii care au experimentat-o, primul mare dar al 
schimbării, primul dar al vremurilor pe care noi astăzi le trăim.  

Au urmat și alte daruri mult visate și menite să răsplătească 
moartea tinerilor revoltați, răspunzând aspirațiilor lor îndreptățite 
pentru libertate. Cetățenii României au obținut pașapoarte 
individuale și dreptul și posibilitatea de a călători și mai mult, de a-
și alege locul de pe planetă în care să își trăiască viața și să își 
împlinească visele și destinele.  

Acest dar a dus după sine și amarul părăsirii țării, abandonării, 
fără nici o ezitare, a locurilor natale, a tradițiilor, a mormintelor și, 
de cele mai multe ori, a identității românești.  

Acest val de amărăciune s-a amplificat la dimensiunile unui 
tsunami după 2007, când România a devenit membră cu drepturi 
depline a U.E., dezastru care a măturat și alungat de pe teritoriul 
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României de azi peste 3.400.000 de oameni care au emigrat în prin-
cipal din motive economice, cauzate de dispariția locurilor de muncă 
în urma devastatoarelor și pustiitoarelor procese de restructurare și 
privatizare. Au fost împinși la sute și chiar mii de km distanță, mulți 
pe căi transatlantice, alimentând cu forța lor de muncă calificată și 
ieftină economiile unor state dezvoltate ca SUA, Canada, Israel, 
Marea Britanie, statele nordice și, bineînțeles, state din Uniunea 
Europeană. S-au golit satele de oameni tineri, s-au golit și s-au 
depopulat orașele de provincie, au dispărut fostele platforme și 
întreprinderi industriale, mare parte din terenurile agricole ale multor 
localități altădată prospere au rămas și sunt și azi nelucrate, au 
dispărut animalele domestice din gospodării, nu mai sunt păsări de 
curte, nu mai găsești decât cu greu lapte și brânză de casă de vânzare, 
nici ouă sau carne de pasăre de curte, sărăcia a pus stăpânire pe 
mediul rural în care au apărut însă supermarketuri sau hiper-
marketuri din marile rețele de magazine venite din vest, care vând 
produse adeseori de proastă calitate, inferioare celor din vestul 
Europei, dar cu aceleași nume și etichete și la prețuri aproape la fel 
de mari. 

Au apărut și alte daruri, unele din păcate cu caracter de fructe 
otrăvite: în primul rând s-a dobândit dreptul la liberă exprimare a 
gândurilor, a crezurilor și opiniilor politice, a apărut dreptul de a 
alege prin vot și s-au multiplicat aproape înzecit posturile de radio și 
televiziune, aproape toate cu caracter pur comercial, structuri 
generatoare de profit prin goana după senzațional și audiență, prin 
scăderea nivelului cultural al programelor și emisiunilor, prin 
promovarea violenței și actelor de subcultură, prin extinderea 
duratelor de emisie zi și noapte aproape nonstop și printr-un 
bombardament informațional părtinitor și generator de confuzii, 
dependent de cauza și ideologia sau doctrina politică deservită.  

Dacă la începutul anilor 90 această liberalizare a accesului la 
informație a fost un dar mult așteptat, în timp s-a înfățișat în toată 
splendoarea lui și amarul reprezentat de forța de manipulare și 
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confuzionare a centrelor de putere politică reprezentate de partide și 
de grupurile de interese avide după îmbogățire, dar și de forța 
financiară de promovare prin reclame și mesaje dedicate a unei 
uriașe cantități de mărfuri și produse, în ultimii ani de după aderare 
multe fiind descoperite a fi produse de mâna a doua, vândute însă – 
cum am spus și mai sus, fără milă și scrupule morale, la prețuri de 
prima mână. Omul de rând, devenit consumator țintă pentru toate 
aceste mesaje, este de cele mai multe ori năucit și plutește într-o 
vâltoare existențială adeseori scăpată total de sub controlul său. 

Un alt dar a fost liberalizarea formării minții și personalității 
omului prin procesele de școlarizare. Într-un entuziasm debordant 
aproape, fiecare ministru al învățământului a promovat o lege nouă 
în domeniu, urmărind eliminarea componentei ideologice din 
programele școlare, încercând să democratizeze sistemul, să dea o 
mai mare libertate școlilor în alegerea și definirea disciplinelor de 
studiu, să adapteze pregătirea la cerințele pieței muncii, dar mai 
ales să țină pasul cu evoluția explozivă a tehnologiilor în domeniul 
tehnicii de calcul, al telecomunicațiilor și al tuturor celorlalte 
domenii ale activităților economice și ale disciplinelor teoretice.  

Au apărut instituțiile școlare private, pe bază de taxe, cu tot 
cortegiul de consecințe privind diferențierea posibilităților de 
instruire și calificare.  

Toate pot fi privite ca daruri prin multiplicarea posibilităților 
de alegere dar, din nefericire, amarurile au venit și aici în val: 
subfinanțarea sistemului, problematica salarizării personalului din 
învățământ, calitatea pregătirii școlare și fenomenul abandonului 
școlar, reapariția analfabetismului sunt doar câteva din elemente 
din registrul de amar.  

Reforma a readus ca dar în actualitate reînvierea dreptului la 
proprietate. A început încă din anii '90 o preocupare în planul 
legislativ și al acțiunii politice și sociale pentru reconstituirea 
proprietăților abuziv confiscate de stat, proces care din nefericire 
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nu s-a încheiat nici până azi și care a fost și este însoțit de amaruri 
greu de suportat pentru o mare categorie de oameni.  

Au proliferat corupția, injustiția, inechitățile, au reapărut 
samsarii - indivizi lipsiți de orice scrupul moral, desprinși parcă din 
lumea nuvelelor sadoveniene despre perioada dintre cele două 
războaie mondiale.  

Aceste reforme au condus la polarizarea societății și împărțirea 
membrilor ei în elite și vulg, în săraci și bogați, bogățiile acumulate 
prin orice mijloace și cu orice metode de acaparare devenind unul 
din criteriile principale de încadrare în lumea elitelor. 

În planul comportamentului social s-a dezvoltat consu-
merismul, preocuparea pentru ziua de mâine, tendința consumării 
resurselor fără milă și grijă față de viitor, față de cei care vin după 
noi, deși lozincile politicienilor și mesajele lor electorale vorbesc 
despre dezvoltarea durabilă, despre apărarea mediului înconjurător 
împotriva lăcomiei și foamei de distrugere generate de goana după 
îmbogățire rapidă cu orice preț.  

În sistemul de ocrotire a sănătății, statul s-a derobat permanent 
de răspunderi și griji, au fost închise zeci de spitale și dispensare, a 
crescut permanent prețul medicamentelor, oamenii săraci și 
marginalizați, ale căror rânduri se îngroașă permanent, au tot mai 
puține șanse de a se îngriji, iar politrucii și propagandiști de serviciu, 
unii cu calificare precară dar cu aere și pretenții de patrioți, 
batjocoresc bătrânii fără dinți și prost îmbrăcați atunci când se 
întâmplă ca și ei să încerce să își exprime simpatii sau opinii politice.  

Acestea sunt cumplite amaruri aduse poporului român, fiind 
întreținute de toți profitorii schimbărilor politice aduse de reformă. 
Sarcina asistenței medicale, calificate și profesionist făcute, s-a 
transferat în competența și răspunderea instituțiilor medicale private, 
a căror apariție și dezvoltare poate fi considerată un dar pentru 
oamenii suferinzi cu dare de mână.  

O astfel de instituție medicală lucrează însă în regim și pe baze 
strict economice specifice economiei de piață, în competiție cu altele 
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similare și într-un efort permanent de atragere de clienți. Piața ei este 
formată din mulțimea oamenilor bolnavi, din diversitatea 
suferințelor și ponderea celor pentru care ea este specializată. Cu cât 
vor fi mai mulți oameni în suferință, cu atât va fi mai mare cererea 
de servicii medicale și mai profitabilă funcționarea, dacă serviciile 
oferite pot rezolva satisfăcător problemele celor bolnavi.  

Amarul este că o asemenea instituție este interesată să aibă cât 
mai mulți bolnavi și să poată identifica cât mai multe boli și suferințe 
pentru a alimenta piața despre care vorbim.  

Și al doilea motiv de amărăciune este reprezentat de costuri 
și de prețurile derivate din acestea, care din păcate nu pot fi 
suportate de cei mulți și oropsiți. Libertatea de mișcare, sau mai 
bine zis dreptul de a-și lua lumea în cap pentru a găsi un loc de 
muncă în U.E., de cele mai multe ori umilitor, acest dar a adus 
după sine amarul destrămării familiilor, al abandonării copiilor în 
grija celor bătrâni și în brațele unei societăți otrăvită de droguri, 
desființarea familiilor tradiționale devenind un scop important al 
politicilor promovate de U.E. și susținute de toți politicienii 
vânduți și de partidele formate din promotori și profitori ai 
destrămării poporului și țării.  

Inventarul acestui cutremurător și trist bilanț este din nefericire 
mult mai lung și nu poate fi cuprins în integralitatea lui decât pe sute 
de pagini de cărți de analiză socio-politică dedicate și elaborate de 
oameni calificați, cinstiți și curajoși.  

Pentru o ilustrare însă oarecum concluzivă a acestor meditații 
tulburătoare asupra prezentului vremurilor mă opresc la actualitatea 
comunei natale, al cărui trecut și al cărei prezent ne-am preocupat să 
îl reflectăm după puterile și informațiile noastre în paginile modestei 
noastre reviste. Situată în centrul Podișului Transilvaniei, într-un loc 
binecuvântat de Dumnezeu, în care a apărut și s-a dezvoltat de peste 
730 de ani, comuna Luna găzduiește în hotarul ei Baza aeriană 71 a 
NATO, constituită pe infrastructura (aerodrom, cazărmi și alte 
dotări) fostei Armate Populare a României, astăzi o amintire. În 
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ultimii ani baza s-a dezvoltat: au crescut dotările și înzestrarea, dar 
mai ales a crescut mult numărul de avioane supersonice de 
vânătoarea, care decolează și aterizează zilnic în zborurile lor de 
antrenament și pentru îndeplinirea misiunilor de luptă pe care le au.  

Privită dintr-un anumit punct de vedere baza poate fi 
considerată un dar, plătește o parte din impozit la Primăria din Luna, 
ceea ce nu este puțin, importanța localității și mai ales vizibilitatea ei 
pe harta țării și a Europei sunt mult crescute.  

Acest dar indiscutabil este însă însoțit inevitabil și de un lung 
șir de amaruri. Fluieratul și șuierele înfricoșătoare ale avioanelor 
care decolează și aterizează ziua sau noaptea umplu aerul și pacea 
satului cu zgomote infernale, greu de îndurat uneori, pe care puținii 
locuitori rămași în sat trebuie să le suporte fără ca nimeni să le ofere 
vreo explicație sau vreo compensare. Vibrațiile transmise în aer sunt 
atât de puternice uneori, încât zidurile caselor trepidează; locuitorii 
îți spun, când treci pe la ei, că le este tot mai greu dar nu au cui să se 
plângă și sunt conștienți că nu i-ar asculta nimeni, sunt o comunitate 
cu importanță neglijabilă în raport cu interesele majore de apărare a 
țării și chiar mai mult, a liniștii și securității U.E.. În ultima vreme 
rațiuni strategice și de apărare au condus la decizia dezvoltării bazei 
militare și realizare unor investiții de mari dimensiuni. Extinderea se 
va face pe proprietățile sătenilor din Luna pe o suprafață de peste 
370 de hectare. În Luna terenul agricol este deosebit de fertil, 
producțiile de cereale realizate erau comparabile cu cele din zonele 
de câmpie. Permanența locuitorilor se datorează și acestei resurse 
valoroase care este terenul agricol cultivabil. Producțiile agricole au 
constituit salvarea și mândria lunenilor de-a lungul vremilor, le-au 
asigurat un anumit nivel de bunăstare, mulți dintre ei au suferit 
enorm la colectivizare, unii au rezistat eroic până în fatidicul an 1962 
al încheierii procesului, deși nu erau mari proprietari de pământ, nici 
măcar chiaburi în accepțiunea legilor comuniste ale vremii.  

După 1989, imediat ce sătenii au fost reîmproprietăriți, în Luna 
s-au constituit două asociații de proprietari, formulă în care au 
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continuat cultivarea pământului mecanizat pe sole mari și sub 
îndrumarea de specialitate a inginerilor agronomi.  

A fost indiscutabil unul din darurile mari aduse de schimbările 
care au avut loc. În aceste condiții enorm a fost amarul exproprierii 
a peste 370 de hectare de teren cu 32 bani pe metru pătrat, iar vestea 
i-a șocat pe cei 1328 de oameni. Primarul comunei a făcut adrese 
către primul ministru, ministrul apărării dar și către parlamentari de 
Cluj.  

Totul a fost inutil, exproprierea a fost făcută perfect legal, în 
condițiile legii privind exproprierea pentru cauza de utilitate publică, 
expropriator fiind Ministerul Apărării Naționale. Amărăciunea este 
însă sporită de valoarea insignifiantă a prețului plătit. În cadrul unui 
talk-show la televiziune, senatorul Daniel Zamfir - șef al Comisiei 
economice din cadrul Senatului, arăta pe baza documentelor primite 
și consultate că Banca Națională a ofertat Guvernului României 
vânzarea terenului aferent Arenelor BNR din București la prețul de 
700 € pe metru pătrat, adică de cca. 11000 de ori mai mult decât li 
se plătea proprietarilor de pământ din Luna. Și nu știu de ce, dar cifra 
de 11000 mi-a adus aminte de numărul țăranilor executați în 1907 
pentru îndrăzneala de a cere pământ. 

 În limbajul oficial al acestor vremuri de totală libertate toți 
suntem egali, dar minciuna oficială a existat întotdeauna, fiind tratată 
ca o doamnă din înalta societate în timp ce adevărul este un amărât 
zdrențăros ce nu are ce căuta în lumea luxoasă a elitelor ce 
debordează de bogăție, dispreț și aroganță.  

 
 
 



3.5.	ENERGETICA	ROMÂNEASCĂ		
DUPĂ	30	DE	ANI	DE	DEMOCRAȚIE	

Un modul de timp de 30 de ani reprezintă o perioadă 
nesemnificativă ca durată în istoria multimilenară a omenirii sau 
chiar în istoria multiseculară a unui continent, a unui popor, a unei 
națiuni; dar din punctul de vedere al conținutului de fapte, de 
întâmplări semnificative, transformări surprinzătoare și ne-
așteptate pe care le aduce, depinde foarte mult când este plasat în 
timp acest modul de 30 de ani, în zorii civilizației, în perioada ei 
antică sau medievală, în epoca modernă sau în contempora-
neitatea clocotitoare și explozivă pe care noi o trăim. De exemplu 
30 de ani, cât a durat în centrul Europei războiul din prima 
jumătate a secolului al XVII-lea, cunoscut în istorie ca „Războiul 
de 30 de ani”, a provocat valul de schimbări semnificative în 
cultura, gândirea și civilizația europeană și mai ales în 
configurația geopolitică a vremii, având drept consecință 
redesenarea granițelor și a teritoriilor ocupate de Sfântul Imperiu 
Romano German, pregătind terenul pentru explozia și dezvoltarea 
statelor națiuni în secolul al XIX-lea, după războaiele 
napoleoniene și revoluțiile care au avut loc, a avut o cu totul 
diferită semnificație față de 30 de ani care au zguduit fizica. 
„Istoria teoriei cuantice”, o carte de succes scrisă de marele 
fizician George Gamow în 1966, arată progresele uluitoare și 
revoluționare ale cunoașterii omenești înregistrate în 30 de ani, în 
domeniul fizicii, în prima parte a secolului al XX-lea. Ritmul 
progreselor omenirii în cunoaștere s-a accelerat permanent pe 
măsură ce minți strălucite, din toate domeniile de studiu și 
cercetare ale lumii, au iluminat și descifrat mistere și teritorii de 
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explorare mentală tot mai diverse, mai complicate, considerate 
incredibile prin îndrăzneala și noutatea soluțiilor și modelelor 
propuse, cum a fost revoluția din matematică produsă de geniul 
creator al marelui GEORG Cantor - părintele teoriei mulțimilor, 
contestat și neacceptat de mari savanți ai vremii. 

Din punctul de vedere al editorialului nostru, perioada care 
mă interesează este cuprinsă între 1989 și 2019, și se referă la 
istoria contemporană a României incluzând și scurta mea trecere 
activă pe acest pământ. Ea însă a fost precedată de o altă perioadă 
de 30 de ani cuprinsă între anii 1959 și 1989, pe care am trăit-o 
de asemenea foarte intens, poate, din anumite puncte de vedere, 
mai intens și mai productiv pentru propria mea existență decât cea 
menționată la începutul acestui paragraf. Pentru a desluși corect 
înțelesurile personale ale transformărilor sectorului energiei din 
ultimii 30 de ani cu care, așa cum am precizat, existența mea s-a 
intersectat zi de zi, voi explora comparativ cele două perioade 
trăite. 

În anul 1958 la 28 iulie s-a înregistrat un eveniment fast 
pentru istoria contemporană a României. Armata sovietică a 
părăsit teritoriul țării noastre cu toți cei 35.000 de membri civili 
și militari ai ei, decorați pentru contribuția adusă la eliberarea țării 
de sub jugul fascist, și cu toate tancurile și celelalte categorii de 
armament pe care le deținea în România. În aceste condiții 
România devenea atunci singura țară din tratatul de la Varșovia 
fără trupe de ocupație pe teritoriul ei, cu alte cuvinte, o țară liberă 
și independentă, o națiune suverană, care și-a putut permite să-și 
croiască singură destinul și să își planifice dezvoltarea economică 
și socială în acord cu interesele de progres și prosperitate ale 
poporului român. În acea perioadă de 30 de ani ce a urmat, țara 
întreagă a devenit un imens șantier, s-au construit întreprinderi și 
ulterior mari platforme industriale, s-au construit orașe întregi,  
s-au construit mari sisteme de irigații pentru agricultură, s-au 
construit școli, spitale, instituții de învățământ superior, drumuri, 
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căi ferate etc. și pentru ca toate acestea să poată funcționa și să se 
poată dezvolta s-a construit Sistemul Energetic Național, format 
din centrale termo și hidroelectrice de mare putere, rețele electrice 
de foarte înaltă, înaltă, medie și joasă tensiune, care erau susținute 
de mine de cărbune cu exploatare de adâncime și de suprafață, 
instalații de explorare și exploatare a resurselor de petrol și gaze 
naturale, toate realizate proporțional și corelat pe bază de planuri 
cincinale de dezvoltare economică și socială. A fost un efort 
colectiv uriaș, care a necesitat sacrificii și multă angajare de 
competență, a necesitat școlarizare de specialiști în toate 
domeniile și pe toate nivelurile de pregătire: muncitori, maiștri, 
ingineri, profesori, medici, juriști etc. În 1960, la începutul acestei 
perioade de creștere economică și de dezvoltare socială, am intrat 
în școala generală de 8 ani, după absolvirea căreia destinul meu 
uman s-a împletit cu evoluția industriei energetice: am urmat 
cursurile Liceului Industrial energetic de la Cluj și, mai apoi, 
cursurile Facultății Energetica din cadrul Institutului Politehnic 
din București, iar după absolvire am lucrat numai în domeniul 
energetic până la pensionare, astfel încât în 1989 aveam 10 ani de 
experiență ca inginer electroenergetic în activitatea de distribuție 
a energiei electrice în cea mai mare și mai dezvoltată rețea de 
distribuție din țară, rețeaua care alimenta municipiul București. În 
linii mari, acesta a fost conținutul primului modul de 30 de ani din 
viața sectorului energetic pe care i-am trăit. Poate cel mai folosit 
cuvânt legat de viața personală din această perioadă a fost cel de 
șantier. Tata lucra pe șantier și, din munca lui, și-a întreținut 
numeroasa familie; în toate orașele existau șantiere de construcții 
de locuințe, de construcții civile sau de construcții industriale, în 
anii de liceu și în anii de facultate am făcut vizite și excursii de 
studii pe marile șantiere din domeniul energetic, cum ar fi 
șantierul de construcție al hidrocentralei Tarnița, șantierele de 
construcții montaj pentru linii electrice. După absolvirea 
facultății, deși lucram într-o întreprindere de distribuție pe partea 
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de exploatare, colaboram cu șantierele de construcții montaj 
pentru stațiile și rețelele electrice care se dezvoltau, se 
modernizau și se înnoiau continuu. 

Cea de a doua perioadă de 30 de ani, 1989-2019, a fost 
perioada democratizării sistemului social politic, perioada posi-
bilităților de alegere a drumului propriu, iar din punctul de vedere 
al sectorului energetic a fost perioada reformării continue, a 
multor transformări cu caracter pozitiv dar și a multor trans-
formări dureroase pentru mulți lucrători din sector. 

Din punctul de vedere al propriei experiențe, singura despre 
care pot vorbi fără riscul de a face greșeli foarte mari și fără 
necesitatea recurgerii la un uriaș efort de documentare, așa cum 
este gândit acest editorial, începând cu 1991 am lucrat pre-
ponderent în activități cu caracter de management, am fost 
implicat în amplul și complicatul proces de restructurare a 
industriei energiei electrice, nevoită să se adapteze noilor condiții 
sociale și economice, noilor provocări cu care întreaga societate 
și economie românească se confruntau pentru a putea plăti prețul 
libertății dobândite după sângeroasele evenimente din decembrie 
1989. Această perioadă de 30 de ani se poate segmenta din 
punctul de vedere al evoluției sectorului energetic în două mari 
etape: prima etapă este cuprinsă între 1990 și 2006 (16 ani), până 
la 1 ianuarie 2007 când România a fost admisă în U.E. ca membru 
cu drepturi depline, și a doua etapă cuprinsă între 2007-2019 
(14 ani), a cărei desfășurare o trăim în prezent. 

După 1989 a început un nesfârșit proces de tranziție spre 
modelul nou de economie de piață și întreaga activitate 
economică și-a modificat conținutul și desfășurarea. S-a schimbat 
treptat, treptat totul: limbajul folosit, legile, reglementările, 
comportamentul oamenilor, toate sistemele de valori, ierarhiile în 
plan economic și mai ales social, societatea s-a împărțit în elite 
și vulg, au apărut marile averi și, de cele mai multe ori asociate 
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lor, aroganța și disprețul față de omul de rând al proaspeților 
îmbogățiți. 

În limbajul lucrătorilor din sector a început să fie tot mai 
puțin folosit cuvântul șantier, constructor și investiție. Zeci de 
proiecte de centrale hidroelectrice și termoelectrice aflate în 
diferite stadii de execuție au fost întrerupte și multe abandonate 
total. Nici în domeniul rețelelor electrice lucrurile nu au sta mai 
bine, cu deosebirea că numărul marilor proiecte era mai mic. 
Restructurarea industriei și a agriculturii au condus la scăderea 
drastică a consumului de energie, multe instalații de producere - 
în mod deosebit centralele electrice de termoficare, dependente 
de consumul de abur industrial și apă caldă pentru nevoile 
industrie - s-au confruntat și se confruntă și azi cu mari probleme 
de funcționare din cauza lipsei de consum, în mod deosebit în 
perioadele de vară.   

În prima perioadă din acest modul, deși începuse o 
neterminată, nici până azi, tranziție spre economia de piață, statul 
avea încă un important rol în economie, și încă mai putea controla 
dezvoltările din sectorul energetic. Această situație a permis, de 
exemplu, finalizarea Unității nr.1 din CNE Cernavodă, pusă în 
funcțiune în 1996 și a Unității nr. 2 din aceeași centrală, finalizată 
și pusă în funcțiune în 2007, ambele fiind realizate cu o schemă 
de garantare a împrumuturilor de către Ministerul de Finanțe, 
neexistând pe atunci interdicția ajutorului de stat. Sunt cele mai 
mari investiții realizate în sector în ultimii 30 de ani și ale căror 
performanțe de exploatare sunt foarte bune. În a doua perioadă, 
după 2007, în sectorul de producție, favorizate de legislația 
privind promovarea valorificării resurselor energetice regene-
rabile, grație modificărilor legislative, au început ample programe 
și proiecte de investiții private în domeniul centralelor electrice 
eoliene și centralelor electrice fotovoltaice susținute de schema 
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de subvenționare prin certificate verzi tranzacționate pe o piață a 
certificatelor verzi - permise și încurajate și de legislația U.E.. 
Asociate acestor proiecte s-au promovat și proiecte de investiții 
în rețelele electrice de transport și distribuție. Impactul acestor 
scheme asupra marilor consumatori industriali și măsurile luate 
au redus ritmul acestor categorii de investiții.  

După alegerile din 1996 situația politică s-a schimbat radical, 
procesele de restructurare și reformă s-au adâncit și s-au accelerat, 
a început marea privatizare, s-a creat cadrul legislativ și 
instituțional care a permis privatizarea marilor întreprinderi 
industriale, bazat pe teza că statul este cel mai rău proprietar, teză 
care, din păcate, s-a dovedit nu întotdeauna fructuoasă. Au dispărut 
după privatizare aproape toate marile platforme industriale din 
București și din alte mari orașe, pe terenurile ocupate de acestea s-
au construit ansambluri rezidențiale, investiții fără mare bătaie de 
cap pentru investitori și foarte profitabile, unele din terenurile 
ocupate de anumite întreprinderi bucureștene au fost cumpărate 
de foști directori care și-au construit vile și case cum nu visaseră 
niciodată. De regulă, după privatizare întreprinderile nu au mai 
fost menținute, ba mai mult, au fost demolate, rase cu buldozerul 
pentru a elibera terenurile pentru proiectele menționate mai sus. 

Dar, după 2007, cel mai dezarmant fenomen a fost migrația 
populației active; România a devenit o țară abandonată de mulți 
dintre proprii ei locuitori, mânați de dispariția locurilor de muncă 
și atrași de marile diferențe de salarizare. 

Toate aceste transformări radicale au afectat și sectorul 
energetic, supus unor continue procese de restructurare și reformă. 
În procesul de pregătire a aderării la U.E. și al negocierii capitolului 
XIV, energie, au fost demarate procesele de privatizare în 
domeniul energetic. Au fost privatizate, la început, companii de 
distribuție a energiei electrice, companii de distribuție a gazelor 



200  3. Editoriale și articole publicate în revista „Gândul anonimului” 

naturale, Societatea Națională Petrom, au fost listate la bursă 
CNTEE Transelectrica, SC Electrica. Ca urmare a acestor 
transformări s-au introdus metodele de guvernanță corporativă 
specifice economiei de piață, evident toate fiind posibile datorită 
evoluției cadrului legislativ și instituțional și dezvoltării sistemului 
de reglementări necesare pentru înființarea și dezvoltarea piețelor 
de energie electrică și gaze naturale în acord cu dezvoltările din 
U.E. pentru crearea pieței unice de energie la nivelul Uniunii 
Europene. 

Azi piața de electricitate din Romania este interconectată la 
nivelul pieței pentru ziua următoare și la nivelul pieței intra-
zilnice, piața de echilibrare este funcțională, iar Transelectrica 
implementează reglementările U.E. prin care s-au aprobat 
codurile de rețea și codurile de piață elaborate de ENTSO-E sub 
coordonarea ACER. 

Toate aceste aspecte și multe altele reprezintă reale progrese 
în evoluția sectorului energetic din România în acord cu 
dezvoltările din U.E., dar există numeroase particularități care ar 
trebui inventariate și analizate, care din păcate nu pot fi făcute în 
spațiul limitat al acestui editorial. 

Ceea ce este important în opinia noastră este impactul acestor 
transformări asupra forței de muncă din sector și perspectivelor ei 
de dezvoltare. În februarie 2010, în revista Patrona-E, publicam 
un articol de analiză și reflecție intitulat Rezultatele reformei. 
După 20 de ani în care, cu tristețe și o anumită îngrijorare, firești 
pentru că pe atunci eram activ, scriam:  

„Inițial recrutarea, selectarea și angajarea personalului de 
conducere cu rol decizional semnificativ în companiile și 
instituțiile nou create s-a făcut prin concurs, chiar dacă foarte 
adesea concursul era formal, treptat însă regulile s-au modificat 
și posturile se ocupă prin numiri care nu mai au nevoie nici 
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măcar de acoperirea formală a unui exercițiu de organizare a 
concursului. 

În confuzia de evaluări a contribuțiilor la obținerea 
rezultatelor economice despre care am vorbit anterior, și 
considerând multele obligații și constrângeri pe care le au cei ce 
trebuie să ia aceste decizii s-a ajuns la situația paradoxală în 
care experiența, pregătirea profesională și, în cele din urmă, 
competența reală să conteze tot mai puțin și uneori să nici nu 
intre între criteriile de selecție, sub acoperirea formală dată de 
principiul managerial conform căruia cei ce conduc trebuie să 
folosească „privirea din elicopter”, imaginea de ansamblu, 
detaliile rămânând întotdeauna în seama unor lucrători care 
trebuie să–și facă treaba corect și despre care se presupune acest 
lucru. Dacă nu competența și experiența sunt criteriile majore de 
selecție atunci, totuși, care sunt acestea ? Practica o 
demonstrează că sunt fidelitatea și loialitatea față de cel care a 
făcut numirea, capacitatea de a nu crea probleme și de a nu lua 
decizii incomode și neproductive în raport cu tot felul de priorități 
dintre care multe netransparente și uneori de neînțeles. 

Riscurile derivate din acest climat sunt, pe de o parte, un 
mecanism de decizie alterat și afectat uneori de alte interese și 
influențe - altele decât cele rezultate din necesitățile și prioritățile 
industriei energetice, pe de altă parte inhibarea preocupărilor de 
autoperfecționare a personalului, în absența posibilității de a 
pune în aplicare celebra deviză napoleoniană conform căreia „În 
ranița fiecărui soldat se află bastonul de mareșal!”, scăderea 
atractivității companiilor din sector, tendința celor tineri de a 
migra spre mediul privat după ce s-au format ca specialiști, au 
confirmat valoarea lor profesională și cunosc problemele tehnice 
și/sau de organizare și funcționare a pieței.  

În ultimul articol despre reformă din seria de 10 din perioada 
’99-2000 publicate în Impuls am încercat să identific așteptările 
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principalelor părți ale societății interesate sau afectate de 
schimbările din sectorul energiei de la reforma în acest sector. 
Încă sistemul politic, pe atunci, nu era atât de perfecționat ca cel 
de azi și mai avea o brumă de respect pentru fondul lucrurilor și, 
deși tentația superficialității era foarte mare, aceasta nu 
producea erodări atât de vizibile ale credibilității instituțiilor și 
structurilor create prin reformă. Iată de ce atunci, în seria de 
așteptări enumerate, nu am menționat și pe cele ale partidelor 
politice. Azi acest lucru este observabil ușor, partidele așteaptă 
posturi pentru clienții lor, fie membri de partid, fie susținători ai 
campaniilor electorale - posturi în general foarte bine plătite și, 
dacă vin la putere și numărul acestora nu este suficient, prin 
restructurare înființează atâtea câte trebuie. În anumite cazuri 
nici această măsură nu este suficientă și atunci fac tot felul de 
mașinațiuni și presiuni pentru a da la o parte experți angajați pe 
competență și neînrolați politic pentru a-și satisface nevoile de 
numiri. Acest registru de rezultate ale reformei este poate cel mai 
dăunător pe termen lung, în măsura în care va deveni o practică 
încetățenită, care va face ca după fiecare schimbare la putere toți 
oamenii acestei țări care își închipuie că pot trăi pe picioarele 
lor, bazați pe strădania de a fi serioși și pe eforturile de a se 
menține competenți într-un domeniu, fără a se implica din punct 
de vedere politic, cu alte cuvinte fără a fi putut să fie convinși de 
unul dintre partide că merită să activeze pentru el, trebuie să fie 
pregătiți pentru a plăti această atitudine demnă cu prețul 
alunecării pe scara promovării profesionale.  

Ca și în precedentul articol, optimist gândind, ne exprimăm 
speranța că aceste stări de fapt sunt trecătoare și că aspectele 
critice sesizate vor fi considerate corespunzător în evoluțiile 
viitoare ale reformei, ale cărei rezultate le vom comenta și în 
numerele viitoare, și a cărei dezvoltare este departe de a se fi 
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încheiat.” Fără a intra în detalii, din lipsă de spațiu, și promițând 
că vom încerca să continuăm aceste reflecții dacă spațiul revistei 
ne va îngădui, nu putem decât să constatăm că situația nu numai 
că nu s-a îmbunătățit ci, dimpotrivă, s-a înrăutățit incredibil dar, 
ca și acum zece ani, credem că speranța de mai bine trebuie să 
moară ultima.  

 
3 decembrie 2019 

 



3.6.	OTRĂVIREA	IERBII	

Moto 

„Chiar dacă slava ierbii acelui ceas 
S-a stins pe veci  
Noi nu vom pregeta 
Vom căuta puteri în ceea ce-a rămas” 

William Wordsworth 

Iarba reprezenta pentru zonele de câmpie, de deal și de munte 
o bogăție de preț, în special pe solurile mai sărace unde, nu se 
înființau culturi. Era cel mai bun nutreț pentru animale, vaci, oi , 
capre, era, în același timp, o superbă podoabă a locurilor, pajiștile 
acoperite cu iarbă păreau la început de primăvara, când verdele 
viu și tonic strălucea în lumina soarelui, date cu o pensulă uriașă 
de un inspirat artist plastic, sub ochiul grijuliu, inspirat și 
competent al unui arhitect peisagist.  

Spre sfârșitul lui mai și în prima jumătate a lui iunie, pajiștea 
exploda într-o bogăție de forme și culori ale plantelor de câmp, 
de parfumul lor combinat și discret, la vremea primei coase, era o 
mare plăcere și o reală bucurie să umbli prin iarbă, să admiri și să 
simți slava și măreție ei.  

Pajiștile de iarbă înflorite au invitat, de-a lungul timpului, la 
trăirea multor povești de dragoste autentică, eliberată de 
prejudecăți și opreliști, izvorâtă din iubire și pasiune, și însoțită de 
o totală dăruire. Din asemenea situații s-au născut copii nelegitimi, 
sentimentele și pasiunea nu s-au oficializat întotdeauna în căsnicii 
și familii, iar copiii rezultați erau denumiți în popor copii din flori, 
rămași de regulă cu mamele lor, marcându-le întreaga existență. 
Emoționantele versuri ale poetului romantic englez William 
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Wordsworth, pe care le-am ales ca Moto, sunt preluate de fapt din 
filmul Splendoare în iarbă, film de mare succes realizat de 
regizorul Elia Kazan în 1961. 

Întreținută și curățată de mărăcini, spini, și alte buruieni, cu 
terenul nivelat prin îndepărtarea moșuroaielor, de furnici și 
cârtițe, pășunea cu iarbă naturală era rezervorul de hrană pentru 
turmele de vaci, iar uscată, după cosire, producea fânul atât de 
parfumat și de prețios pentru furajarea animalelor pe timpul iernii. 
Munca la fân în toiul verii sub arșița soarelui nu avea același 
rezultat ca secerișul grânelor, dar avea o frumusețe aparte, un soi 
de puritate a lucrului făcut cu pricepere și îndemânare.  

Animalele rumegătoare nu mănâncă buruieni cu frunza lată, 
iarba fiind din acest motiv cel mai valoros constituent al furajelor 
din pășunile naturale.  

Dacă în urmă cu nu mai puțin de câțiva ani, ierburile erau 
îngrijite și valorificate, de când gospodăria țărănească tradițională 
a căzut în dizgrația locuitorilor satelor, de când animalele de lapte 
se cresc în ferme mari aducătoare de profit pentru proprietarii 
potentați financiar, în satele de deal unde erau turme de vaci și de 
bivolițe, turme și stâne de oi și de capre, în marea majoritate au 
dispărut, laptele și brânza se cumpără din rafturile, super-
marketurilor, hipemarketurilor, tuturor categoriilor de magazine 
alimentate de regulă cu mărfuri importate, în care produsele 
gospodăriilor de țară, câte au mai rămas, nu mai au loc, îi mai 
întâlnești pe puținii producători individuali de lapte și brânză în 
piețele cu produse alimentare sau pe marginea străzilor din 
vecinătatea acestor piețe în marile orașe. Atente și veghind 
permanent autoritățile centrale și locale în formele lor de 
exprimare a noii griji față de om, devenit și denumit de acum 
consumator, alungă vânzătorii ambulanți și acordă amenzi celor 
care se încăpățânează să revină, de cele mai multe ori din 
disperare, și avertizează, potențialii cumpărători, permanent și pe 
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multiple canale de comunicare, asupra riscurilor pe care și le 
asumă prin „nesăbuința” și „îndrăzneala” de a cumpăra de la 
acești producători și din locuri și spații neautorizate. 

Toate aceste măsuri concertate, aruncă în derizoriu valoarea 
ierbii din fânețe și zădărnicesc preocuparea și posibilele intenții 
de a mai crește animale în gospodăriile țărănești. De fapt, 
cuvântul țăran numai este folosit, nu de altceva dar în valul de 
entuziasm oficial european, de promovare a globalizării, aduce 
aminte de cuvântul țară care de asemenea este un obstacol în 
atingerea obiectivelor politice ale guvernelor de după '89 și mai 
ales al acelora de după 2007 de când România a devenit nu țară 
membră, ci stat membru cu drepturi depline al U.E., dar și cu 
obligațiile liber asumate de a renunța la o parte din suveranitate și 
a o limita la prevederile impuse prin Tratatul de aderare la U.E. și 
prin politicile elaborate de guvernații de la Bruxelles. 

În sate devine o adevărată aventură cumpărarea unui litru de 
lapte sau a unui kilogram de brânză, ca să nu mai vorbim de 
smântână, și alte produse lactate tradiționale. Ba, mai mult, 
grajdurile au dispărut dintre acareturile din gospodărie, așa cum au 
dispărut și fânarele, construcții elegante din lemn, cu pod și acoperiș 
înalt în care era depozitat fânul pentru furajarea animalelor. 

Mândră de realizările și progresele lor o vecină din sat îmi 
spunea că ei au transformat grajdul, în garaj, la care i-am răspuns 
că nu e nici un bai, de acum o să mulgă mașina. Temerarii care încă 
mai au grajd cu animale în curte trebuie să înfrunte reclamațiile 
vecinilor „modernizați”, că le poluează atmosfera cu mirosul 
gunoiului de grajd și solicitând primăriilor să ia măsuri. Când 
femeia care ne aducea lapte mi-a spus cu tristețe aceste probleme 
cu care se confruntă nu am putut să nu mă gândesc, cu tristețe, la 
problematica foarte actuală a poluării produse de marile ferme de 
animale, din SUA, Argentina și, de fapt, din toate statele 
contemporane unde se cresc, încă, acestea și se consumă mari 
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cantități de produse lactate și carne de vită, cu gaze de seră, 
comparabilă sau uneori chiar mai mare decât cea generată de 
arderea de cărbune în centralele electrice sau de consumul de 
hidrocarburi pentru industria transporturilor de mărfuri și pasageri.  

Iarba reprezenta o bogăție și pentru, livezile cu pomi fructiferi, 
sporind gradul de valorificare a fertilității solului. Chimizarea 
intensă, creșterea forte mare a numărului de stropiri cu insecticide 
și fungicide pentru combaterea bolilor și a dăunătorilor pomilor 
fructiferi, otrăvesc iarba din livezi, făcând-o impracticabilă pentru 
hrana animalelor. Otrăvirea ierbii este în acest caz accidentală, sau 
mai bine spus o consecință a tehnologiilor contemporane folosite 
în pomicultură, bazate pe utilizarea intensă a substanțelor chimice, 
tot mai diversificate și mai specializate produse ale industriei 
chimice, care asigură creșterea cantităților de produse dar cu efecte 
asupra calității și asupra sănătății consumatorilor. 

Nemaifiind prețuită iarba din grădinile cu pruni și meri, 
pentru simplificarea procesului de întreținere, proprietarii 
acestora și din lipsă de forță de muncă recurg la erbicidarea 
acestor grădini, folosind erbicid total, care se dovedește a fi, dintr-
un anumit punct de vedere, eficient, ușurând mult munca, dar cu 
consecințe pentru calitatea și fertilitatea solului. În aceste acțiuni 
iarba este otrăvită voit, cu intenția precisă de a fi eliminată odată 
cu eliminarea totală a celorlalte buruieni, cum sunt, pirul, loboda, 
volbura dar mai ales rugii de mure, spinii și mărăcinii, puieții de 
salcâm, plopi, salcie etc., care tind să împădurească grădina, a 
căror combatere solicită, altfel, mult efort și adeseori o istovitoare 
muncă manuală, pentru grădinile de mică dimensiune unde 
mecanizarea lucrărilor nu se poate realiza. În ultima perioadă se 
vorbește tot mai frecvent despre agricultura bio, despre produsele 
bio, în care volumul de substanțe chimice folosite este mult mai 
redus, promisiunea că se folosesc doar îngrășăminte naturale și 
metode de cultură mai puțin poluante. Prețurile însă sunt simțitor 
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majorate, reflectând și creșterea costurilor asociată eforturilor de 
producere bio. Generalizarea cererii pentru asemenea produse ar 
putea reprezenta o speranță pentru stoparea sau cel puțin 
diminuarea acțiunilor de otrăvire accidentală sau voită a ierbii. 

Trist și dezarmant este însă fenomenul de abandonare a 
fânețelor care rămân necosite și se deteriorează de la an la an, 
împăduresc și se transformă într-un veritabil paradis al rugilor și 
mărăcinilor.  

Puținii locuitori ai satelor pe care îi mai preocupă lucrarea 
pământului sunt tot mai în vârstă și tot mai fără de putere. Copiii 
și nepoții lor fie pribegesc prin Europa și prin lume, fie iau drumul 
orașelor, declarând ritos că pe ei nu îi mai interesează agricultura, 
atitudine care îmi aduce aminte de Flem Snopes din trilogia 
marelui William Faulkner, care descoperea că nu este nici o 
pricopseală cu lucratul pământului și alege negustoria ca soluție 
pentru viitor, în timp ce vărul lui Mink Snopes rămâne prizonier 
al locului natal legat de pământ și de roadele sale. 

Din nefericire, cuvântul iarbă este asociat ca termen generic 
și pentru canabis, hașiș și marijuana care se fumează pentru a 
obține stări de extaz și a căror utilizare poate produce dependență, 
devenind droguri foarte periculoase pentru sănătatea fizică și 
mentală. Și această asociere poate fi asociată cu o otrăvire a ierbii 
din pajiștile copilăriei. 

Tutunul, ca plantă tehnică, cultivat pentru producerea 
țigaretelor, este de asemenea catalogat ca o iarbă cu efecte 
distrugătoare, pe termen lung, pentru sănătatea fumătorilor fiind 
denumit popular iarba dracului.  

Este cert însă că în România zilelor noastre, pe lângă trista 
înclinație spre otrăvirea ierbii, uriașe resurse naturale cum este 
fertilitatea solului nu sunt prețuite și valorificate; un hâtru coleg 
de serviciu observând aceste fenomene distructive, și mari stări 
conflictuale ale anilor '90 când lucram împreună, obișnuia să 
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afirme că, dacă locuitorii din Somalia ar avea iarba de la noi, ar 
paște-o și nu ar mai muri de foame, ei fiind confruntați cu sărăcia 
și ariditatea deșertului.  

Văzând covoarele de iarbă ce colorează primăvara, vara și, 
uneori, până toamna târziu, dealurile și câmpiile nelucrate, 
strălucind de lumină și viață sub soarele ocrotitor nu poți să nu te 
gândești la imaginea idilică a paradisului din troparele de 
îngropăciune „loc cu lumină, loc cu verdeață, de unde a dispărut 
întristarea și suspinul” și îți este cu atât mai greu să înțelegi și să 
accepți ușurința cu care generațiile tinere din zilele noastre 
abandonează și disprețuiesc aceste locuri. 

Cauzele trebuie căutate în rătăcirile acestor vremuri care 
parcă sunt croite, conduse și stăpânite în primul rând de dragostea 
pentru vițelul de aur și rătăcirile pe care ea le creează în plan 
moral și comportamental. 
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4.1.		ENERGIE,	RESURSE	ȘI	MEDIU	

Ca mărime fizică energia reprezintă capacitatea unui sistem 
fizic de a efectua un lucru mecanic, cu alte cuvinte de a mișca 
lucrurile din loc într-un scop dorit de om, energie utilă sau  
într-un scop distructiv, contrar dorințelor și necesităților omenești. 
În sistemul internațional de unități energia se măsoară în Jouli 
simbol J, cu multipli și submultipli ei, dar există și alte unități 
tolerate, precum caloria C, cu multipli și submultipli ei, MWh, cu 
multipli și submultipli ei și altele mai puțin populare și cunoscute. 
Când mișcarea produsă se dezvoltă la nivelul molecular al 
sistemelor fizice examinate, apare ca formă de manifestare a 
energiei căldura caracterizată prin modificarea temperaturii 
sistemului respectiv.  

Cea mai populară percepție a noțiunii de energie este energia 
electrică asociată întotdeauna unei stări speciale a materiei, 
caracterizată de existența unui câmp electric sau a unui câmp 
electromagnetic în spațiul în care apare energia electrică. Energia 
electrică are proprietatea esențială că se poate transforma integral, 
în orice altă formă de energie: calorică sau căldură, mecanică, 
luminoasă etc.  

Producerea energiei electrice, este rezultatul unui lanț de 
transformări, iar utilizarea ei permite omului contemporan 
satisfacerea cerințelor sale de amenajare și transformare a mediului 
înconjurător, în raport cu necesitățile omenești de asigurare a 
hranei și a confortului de care ființa umană are nevoie pentru 
viețuire și conviețuire, indiferent cât de aspre sau potrivnice ar fi 
condițiile naturale de mediu la care trebuie să se adapteze, de la 
frigul polar, la arșița deșertului, de la întunericul subpământean la 
confruntarea cu marile furtuni sau calamități naturale. 
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Fiind o proprietate a unui sistem fizic energia electrică, nu 
are substanțialitate, nu poate fi percepută și evaluată cu puterea 
de investigație a simțurilor omenești; pot fi percepute și măsurate 
doar efectele sale, cum ar fi învârtirea discului la contoarele de 
inducție, sau generarea indexurilor în sistemele electronice de 
măsurare. 

O resursă este un dat natural, existent, independent de voința 
și acțiunea omului, în alcătuirea planetei Pământ și în relația ei cu 
spațiul cosmic în care există și în care se mișcă neîntrerupt, grație, 
alcătuirii naturale a universului. Resursele sunt elementele care 
prin prelucrarea sau transformarea lor, permit și au permis omului 
de-a lungul existenței sale umanizarea planetei, amenajarea ei în 
acord cu nevoile specifice traiului omenesc și al dezvoltării 
speciei umane. Din punctul de vedere al industriei energetice 
resursele primare de energie sunt categorisite în ultima perioadă 
în două mari grupe: resurse energetice epuizabile și resurse 
energetice regenerabile. Resursele energetice epuizabile sunt 
reprezentate de combustibilii fosili, aflați în stare solidă, lichidă 
sau gazoasă, și mineralele radioactive, iar resursele energetice 
regenerabile sunt cele izvorâte din și caracterizate de existența 
unor potențiale energetice valorificabile prin tehnologii contempo-
rane adecvate cum sunt potențialul solar, potențialul hidroenergetic, 
potențialul eolian, potențialul mareo-motric, potențialul geotermal, 
potențialul rezultat din valorificarea energetică a imenselor cantități 
de deșeuri menajere, agricole și industriale rezultate din activitățile 
omenești, precum și potențialul, biosferei reprezentată de vegetația 
terestră ce acoperă suprafața pământului. 

O resursă energetică epuizabilă se caracterizează prin 
cantitatea disponibilă și prin calitatea ei energetică, puterea 
calorică a resursei respective. Pentru evaluarea și măsurarea ei 
știința a definit echivalări cu resurse convențional definite, de 
referință, cum sunt combustibilii convenționali caracterizați de o 
putere calorică de 7.000 kcal/kg, unitatea de măsură folosită fiind 
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Tcc, și petrolul echivalent, caracterizat de o putere calorică de 
10.000 kcal /kg unitatea de măsură utilizată fiind Tep (Toe). Rolul 
și importanța resurselor pentru societatea omenească constau în 
exploatarea și valorificarea lor pentru activitățile economice și de 
apărare. În mod rațional resursa trebuie valorificată cu res-
ponsabilitate, în sisteme eficiente și cu metode conservative, care 
să aibă în vedere nu numai interesele și dorințele de îmbogățire 
ale generației actuale, ci și de necesitățile generațiilor viitoare. 
Tragedia fiecărei resurse de-a lungul timpului este că au fost și 
sunt exploatate irațional, aproape cu sălbăticie, într-o continuă 
goană, după profit, după îmbogățire și acumulare, lăcomia fiind 
motorul dezvoltării societății capitaliste contemporane. În ultima 
vreme decidenții politici fac eforturi pentru controlul rațional al 
exploatării și valorificării resurselor, din păcate fără mari sorți de 
izbândă.  

O resursă energetică epuizabilă are de regulă proprietăți care 
pot fi valorificate superior prin utilizarea în industrie, pentru 
obținerea de bunuri și produse de larg consum. Ca exemplu ne 
vom referi la gazele naturale a căror ardere pentru producerea de 
energie electrică reprezintă cea mai de jos formă de valorificare. 
Cu toate acestea dezvoltarea piețelor de energie în care o 
componentă importantă o reprezintă piața gazelor naturale au 
impus ca unitate de măsură pentru gazele tranzacționate MWh, ca 
rezultat al unor decizii politice fundamentate din punct de vedere 
al intereselor comerciale, abandonând logica naturală a măsurării 
cantității de gaze naturale în m3 sau și mai corect în Nm3. În 
procesul ei de dezvoltare și modernizare a economiei sale, 
România a avut, investiții importante în valorificarea gazelor și 
resurselor petroliere în industria chimică, distruse sau dispărute 
aproape complet, în urma deciziilor arbitrare și contrare României, 
luate de noii proprietari după privatizare.  

Mediul înconjurător, sau, în limbaj comun simplificator, 
mediul reprezintă, de asemenea, un dat natural în care civilizația 
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umană s-a dezvoltat și se dezvoltă pe generoasa planetă Pământ. 
Mediul este alcătuit din litosferă, cu toată complexitatea alcătuirii 
sale, hidrosferă, biosferă sau ecosferă și atmosfera. În mod 
natural, de-a lungul existenței pământului, sau stabilit o serie de 
echilibre între diversele componente care, împreună, au favorizat 
apariția și dezvoltarea vieții pe această planetă. Rezultat al acestei 
alcătuiri a planetei și al echilibrelor despre care am vorbit sunt 
condițiile și evoluțiile climatice care, de asemenea, au favorizat 
dezvoltarea vieții pe Pământ în toate formele sale vegetale și 
animale de existență, culminând cu apariția și dezvoltarea speciei 
umane, înzestrată cu inteligență și capacități mereu crescânde de 
evoluție și dezvoltare, cu preocuparea permanentă de trans-
formare și amenajare a datului natural în acord cu nevoile 
omenești. Progresele, cunoașterii, ale științei și tehnologiei din 
ultima vreme, începând cu deceniul al nouălea al secolului trecut 
s-au accelerat, potențate fiind de capacitatea de analiză și 
modelare a minții omenești ajutată de tehnologiile de calcul și de 
prelucrare a datelor și informațiilor. Efectul acestei amplificări a 
puterii de acțiune transformatoare a ființei umane asupra mediului 
înconjurător, este modificarea echilibrelor existente, influențarea 
evoluțiilor climatice, și afectarea condițiilor necesare pentru 
continuitatea vieții pe Pământ. Conștientizând tot mai mult 
consecințele acestor constatări omenirea este tot mai mult pre-
ocupată de controlul acestor fenomene și procese, de ponderarea 
intervențiilor omului asupra mediului înconjurător. 

La scară globală, răspunderea pentru conștientizarea 
acestor amenințări asupra mediului a fost încredințată de statele 
și popoarele lumii Organizației Națiunilor Unite, care emite 
reglementări, îndrumări și hotărâri în acest sens și asigură cadrul 
de dezbatere a modului de înțelegere și de abordare a problemelor 
care apar. Consiliul Mondial al Energiei ( CME- WEC) este 
recunoscut de ONU ca expert al său în problematica politicilor și 
scenariilor energetice și acționează pentru conștientizarea 
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impactului sectorului energetic asupra mediului, elaborând în acest 
scop, studii și recomandări pentru strategiile și politicile energetice 
ale statelor membre.  

Comitetul Național Român al CME, prin programele sale, 
prin activitatea Consiliului Științific și a membrilor săi colectivi 
și individuali, asigură diseminarea conținutului studiilor elaborate 
de WEC și inițiază acțiuni și dezbateri proprii pentru aplicarea 
rezultatelor acestora, în elaborarea strategiilor energetice și a 
politicii energetice la nivel național. 

Prin publicația periodică EMERG și prin pagina sa de Web 
și buletinul de presă lunar Mesagerul Energetic, CNR-CME , 
stimulează activitățile de cercetare și comunicare pe temele 
majore pe care le reprezintă energia, resursele și mediul.  

 



 

 

 

 



4.2.	OMUL	ȘI	PĂMÂNTUL	

Motto: 

„Și, în sfârșit, urmașul lui Prometeu, el, omul,  
A prins și nouă pe veci taina mare, a tainelor, atomul.  
El poate omenirea, in câteva secunde,  
S-o-ntinerească, ori s-o scufunde.” 

Tudor Arghezi , Cel ce gândește singur 

Din momentul în care omul a putut zbura atât de departe încât 
pe retina lui Pământul a putut fi văzut ca o sferă de dimensiune 
finită, înconjurată de aura albastră a atmosferei sale, raporturile 
dintre Om și Pământ s-au modificat total. Dacă până atunci 
finitudinea pământului era cunoscută indirect, prin puterea minții 
omenești, cu alte cuvinte prin forța cunoașterii raționale, din acel 
moment prin simpla investigare a simțurilor pământul se prezenta 
ca un obiect spațial, călătorind prin univers pe o traiectorie și într-
un mod bine cunoscute, și, favorizând cu toate darurile lui 
dezvoltarea vieții în toate formele cunoscute, cu suprema ei 
complexitate reprezentată de ființa omenească. 

De-a lungul istoriei lor oamenii au avut raporturi diferite cu 
pământul și înțelegeri diferite ale formei, mărimii și com-
portamentului planetei în infinitatea universului. Lămurirea și 
îmbogățirea cunoștințelor despre Pământ au evoluat progresiv de 
la reprezentările mistice din Biblie și din toate religiile, la marile 
descoperiri geografice și descoperirile științifice făcute, uneori, 
sub povara unor mari amenințări cum a suferit Galileo Galilei sau 
chiar cu sacrificiul suprem al vieții dacă ar fi să considerăm doar 



220  4. Editoriale și articole publicate în Mesagerul energetic” 

tragedia originalului gânditor progresist pentru vremea lui, 
Giordano Bruno. 

După primele zboruri spațiale înregistrate cu 55 de ani în 
urmă, când s-a petrecut faptul epocal menționat la începutul 
acestor reflecții, relația omului cu planeta s-a schimbat profund, a 
crescut fără nici o îndoială conștientizarea dependenței totale a 
omului de planeta Pământ și de modul în care va reuși să aibă 
grijă de integritatea pământului cu toate sferele asociate lui între 
care omul, ca parte a biosferei, începuse încă din perioada 
revoluției industriale să aibă puterea de acțiune ce se amplifica 
vertiginos, amenințând stabilitatea echilibrelor care sunt strict 
necesare pentru dăinuirea vieții pe pământ și pentru însăși 
integritatea fizică a planetei, în relația ei cu întregul univers.  

Conștientizarea tot mai acută a efectelor poluării ca rezultat 
al dezvoltării activităților economice, industriale, agricole, 
comerciale, ca efect al creării, de materiale, noi cum sunt 
materialele plastice, și mulțimea de substanțe chimice ce nu 
putrezesc și nu se asimilează natural ciclurilor de reintegrare 
neagresivă pentru viață în alcătuirea pământului, au generat după 
anii '70 ai secolului trecut o nouă logică a derulării activităților pe 
pământ, a apărut ecologia, ca știință, ca domeniu de cercetare, și 
mai apoi ca problematică esențială pentru securitatea și 
continuitatea vieții pe Pământ, ca sarcină pentru politicieni și 
oamenii de rând de a prezerva mediul natural, afectat tot mai mult 
de dezvoltarea și perfecționarea mijloacelor cu care omul 
intervine adeseori brutal și cu mare cruzime și inconștiență, dacă 
ar fi să considerăm doar acțiunile, metodele și mijloacele de 
vânătoare și pescuit sau de defrișare capabile să acționeze 
adeseori distructiv într-o oră sau poate în și mai puțin timp, cât 
într-un an în urmă cu o sută de ani. 

Foamea de energie a lumii contemporane, creșterea continuă 
a cererii ce creează, pentru satisfacerea ei, poate cel mai 
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semnificativ impact asupra litosferei, biosferei și a atmosferei, 
dintre toate activitățile și nevoile omenești. 

După cel de al doilea răboi mondial, care a însângerat tot 
globul pământesc și s-a încheiat cu cumplitele crime rezultate din 
bombardamentele nucleare de la Hiroshima și de la Nagaski, 
omenirea a încredințat grija față de pământ Organizației 
Națiunilor Unite (ONU). 

Principala misiune a ONU este asigurarea păcii pe pământ, 
evitarea conflictelor armate internaționale și medierea și stingerea 
celor existente, dar și controlul impactului acțiunilor omenești 
asupra planetei Pământ, organizația fiind responsabilă de 
apărarea și prezervarea mediului înconjurător, a datului natural, a 
biodiversității, ca certitudini ale dezvoltării durabile pe planetă. 

În calitatea sa de instituție de bază pentru consilierea, 
dezvoltarea și promovarea programelor ONU, Consiliul Mondial 
al Energiei (World Energy Council-WEC), elaborează anual 
studii privind impactul sistemelor energetice asupra mediului și a 
modalităților de asigurare a dezvoltării durabile a acestora. Sunt 
documente de mare cuprindere elaborate cu rigoare științifică prin 
contribuția și efortul conjugat al tuturor membrilor WEC, și cu 
sprijinul unor mari companii de consultanță de pe glob.  

Dintre studiile amintim de până acum, în aceste sumare 
reflecții, relevăm studiul privind dezvoltarea durabilă a sistemelor 
energetice naționale evaluate prin trei dimensiuni esențiale, 
securitatea energetică, echitatea în accesul populației la sursele și 
formele de energie și durabilitatea sistemelor prin prisma 
impactului acestora asupra mediului înconjurător, studiu cunoscut 
ca Trilema energiei la nivel Global, Studiul privind perspectivele 
de dezvoltare a sectorului energiei la orizontul 2060 și studiul 
privind reziliența sau capacitatea sistemelor energetice de a 
satisface cererea de energie în condiții de vreme extremă, în 
condițiile complexelor interdependențe dintre apă-energie și 
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hrană și, nu mai puțin important în condițiile vulnerabilizării 
sistemelor energetice prin digitalizare și informatizare continuă 
care creează probleme tot mai mari privind securitatea 
cibernetică. 

CNR - CME prin experții și acțiunile sale, așa cu nu o singură 
dată am afirmat, sprijină atât eforturile de elaborare a cestor studii 
dar mai ales întreprinde permanent acțiuni de conștientizare și 
diseminare a rezultatelor și recomandărilor, ca efort pentru 
modificarea în bine a comportamentului omului față de planeta 
care ne găzduiește.  

* 

În numărul din luna august vom face o prezentare a 
evenimentului organizat de CNR CME pe data de 15 iunie 2017 
pentru discutarea problematicii complexe analizată în studiul din 
2016 privind trilema energiei. 
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5.1.	LOREDAN	ȘI	CĂTĂLINA	–	VIZITĂ		
LA	ROȘIORI	

Luna mai este, indiscutabil, cea mai plină de viață și de culoare 
lună a anului. Denumită în popor „Florar”, ea își merită din plin 
numele. Întreaga fire înflorește. De la pajiștile multicolore ale 
paradisului de flori de câmp, la bogăția de culoare și arome a 
livezilor sau la varietatea de eflorescențe și parfum a pădurilor, 
totul se îmbracă în strai de sărbătoare și în promisiuni de recolte 
bogate. Anul acesta am întâlnit splendoarea lunii mai pe tot 
drumul parcurs, pentru a participa (între 11-13 mai) la analiza 
anuală a activității de securitatea muncii, managementul calității 
și protecția mediului și la un simpozion pe aceeași temă, 
evenimente organizate de compania [Transelectrica] la Baia 
Mare. În seara primei zile am observat, într-un un colț al holului 
hotelului, o pereche care mi-a fost prezentată drept foști colegi. 
Am intrat în vorbă, marcat de o anumită emoție și stânjeneală dată 
fiind diferența de vârstă dintre noi, eu aparținând practic 
generației părinților lor. Repede însă am găsit subiecte comune și 
am fost foarte plăcut surprins să constat interesul lor pentru 
literatură și, în mod deosebit, pentru poezia românească clasică, 
domeniu în al cărui teritoriu rătăcesc cu multă bucurie ori de câte 
ori am răgazul și dispoziția necesară pentru a purta o discuție 
neinvadată de probleme tehnice sau economice.  

Așa am aflat că cei doi tineri, Loredan și Cătălina Mureșan 
sunt soț și soție, locuiesc în Baia Mare și lucrează la stația de 
interconexiune și transformare 400/220kV de la Roșiori, el ca 
inginer șef de stație, iar ea ca inginer de PRAM.  
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Îmi doream de multă vreme să văd stația Roșiori și, 
entuziasmat de deschiderea noilor mei prieteni, am stabilit pentru 
a doua zi o vizită la stație în orele după amiezii, când urma să se 
reducă activitatea personalului. Constructorii și montorii erau în 
faza finală de definitivare a lucrărilor din incintă și de efectuare 
probe și verificări pentru aparatura de automatizare, protecție și 
control, înainte de punerea în funcțiune completă a stației. 
Drumul de la Baia Mare la Roșiori, localitate cu nume poetic ce 
mă trimitea cu mintea la eroii escadroanelor de cavalerie din 
armata română a războiului de independență, străbate o zonă 
colinară de mare bogăție și frumusețe în care localitățile au nume 
de văi, precum Valea Chioarului prin care eu treceam, înfiorat de 
rememorarea istorisirilor tatălui meu despre bunicul lui care ar fi 
fost cândva, la sfârșitul secolului al XIX-lea, timp de 27 de ani, 
primar într-un sat aparținând de Valea Chioarului. Am ajuns la 
stație în lumina puternică a unui generos soare de mai a cărui 
strălucire făcea ca întreaga construcție a stației înnoite să-și 
prezinte noutatea și eleganța soluțiilor adoptate convingător și 
atractiv. 

Ne-a primit cu bucurie Loredan Mureșan care întâi ne-a pre-
zentat un raport asupra stării instalațiilor conform regulamentului, 
apoi ne-a oferit șansa unei vizite de detaliu a întregii stații.  

Am avut astfel ocazia să înțeleg toate soluțiile adoptate în 
procesul de retehnologizare. La începutul carierei mele am lucrat 
șapte ani la exploatarea stațiilor de transformare și a rețelei de 
distribuție a orașului București, cu responsabilități privind 
mentenanța sistemelor de măsurare, comandă, control, auto-
matizare și protecție prin relee. In acea perioadă toate cunoștințele 
din anii de școală referitoare la echipamentele primare și 
secundare, la schemele de conexiuni și la întreaga concepție de 
proiectare, realizare, exploatare și întreținere a stațiilor de 
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transformare mi s-au îmbogățit și fixat, iar aceste categorii de 
instalații mi-au devenit familiare. Au trecut, însă, 20 de ani. 
Activitatea mea a ca inginer de exploatare s-a întrerupt în 1986. 
Mai târziu, în 1996, lucrând în cadrul Direcției Strategie și 
Dezvoltare a RENEL am fost implicat în analiza proiectelor de 
retehnologizare a stațiilor Țânțăreni și Urechești.  

Tânărul meu coleg îmi prezenta, cu competență și cu o mare 
aplecare spre detalii de ordin tehnic și, cu un înalt grad de 
cunoaștere a acestor detalii, o lume a instalațiilor, nouă, aproape 
radical schimbată față de imaginea ei din 1986 și mult 
îmbunătățită ca performanțe tehnice și soluții de realizare față de 
ceea ce se realiza în urmă. În filozofia de retehnologizare, schema 
de conexiuni a stației a fost mult simplificată. S-a renunțat la bara 
de transfer care era justificată de performanțele istorice ale 
echipamentelor; aparatajul de comutație primară este mult redus 
ca dimensiuni și mult mai fiabil, folosindu-se întreruptoare 
moderne cu stingere a arcului în mediu de gaz; mecanisme de 
acționare cu resoarte de foarte mare viteză, comandate electric, 
timpii de acționare reducându-se cu peste 30% față de 
echipamentele anilor '80. Toate sistemele de protecții prin relee, 
precum și sistemele de măsurare, automatizare și control sunt 
realizate cu relee digitale distribuite care asigură mare flexibilitate 
și precizie și permit prelevarea, prelucrarea și stocarea unor mari 
cantități de date și informații privind starea instalațiilor și 
comportamentul lor în exploatare.  

Camerele de comandă vechi, cu tradiționalele lor panouri 
sinoptice, sunt înlocuite azi cu monitoare în spatele cărora 
funcționează unități de calcul de mare putere, capabile să aducă, 
la cere, pe ecran orice detaliu de schemă și să permită realizarea 
telecomandării echipamentelor de comutație, eliminând procesul 
greoi și consumator de timp și al manevrelor făcute de echipe de 
cel puțin 3 persoane, operațiuni stresante, cu un mare grad de risc.  



228  5. Articole publicate în revista Impuls transelectrica – 2006 - 2016 

Lumea tehnologiei de vârf pe care Loredan ne-o prezenta era 
lumea secolului XXI. Munca lucrătorului din energie a fost 
întotdeauna marcată de un înalt grad de implicare cerebrală. 
Fenomenele fizice din instalații și stările pe care instalațiile 
electroenergetice le înregistrează în exploatare nu pot fi stăpânite 
și percepute doar cu cele 5 simțuri ale noastre. Este nevoie 
întotdeauna de prelungirea instrumentală a puterii de cunoaștere 
a simțurilor noastre, de modele mentale, de aparate și instrumente 
cum sunt, spre exemplu, indicatoarele de prezență a tensiunii sau 
aparatele de măsurare și control. Noua tehnologie digitală 
accentuează această dimensiune a muncii în instalații. Omul este 
asistat permanent de magicul vrăjitor care este calculatorul, iar 
Loredan și Cătălina, oamenii care răspund de siguranța 
funcționării acestui important nod de interconexiune, în ciuda 
tinereții lor, m-au convins că stația este pe mâini bune și pe termen 
lung, ceea ce mă reconfortează psihic chiar și acum când scriu 
aceste rânduri de mulțumire pentru eforturile, competența, 
modestia și seriozitatea lor. 

În una din cabinele de relee ale unei celule de linie am întâlnit 
un alt tânăr foarte modest și stânjenit de apariția noastră 
neanunțată. Era înconjurat de un impresionat număr de fire și 
aparate. Lucra singur la verificarea unui complicat sistem de 
protecție pentru linia de interconexiune. Era vorba de testarea 
comportării și reglarea parametrilor unui releu de protecție recent 
montat, iar el, domnul inginer Moisi, angajat al SMART, lucra în 
coordonare cu o echipă de experți din partea contractorului care a 
livrat programele de calcul pentru sistemele de comandă și 
protecție. Se afla în fața monitoarelor din camera de comandă. 
Mi-a explicat ce face și mi-am exprimat aprecierea și admirația 
față de munca sa. La care el a rostit și a murmurat că e ceva 
obișnuit și că el nu-și face decât datoria, deși eu, știind de câtă 



5.1. Loredan și Cătălina – vizită la Roșiori 229  

competență și rigoare e nevoie pentru a realiza cu responsabilitate 
ceea ce făcea el, aveam impresia că mă confrunt cu spectacolul 
singurătății unui alergător de cursă lungă. 

Între impresiile ce mi-au rămas, păstrez în minte și 
entuziasmul lui Loredan când ne-a prezentat noua clădire cu rol 
administrativ, explicându-mi că a supravegheat personal toată 
execuția lucrărilor, că a ales o serie de materiale conform gustului 
său, că a tratat problemele ca pentru propria lui locuință. 
Recunosc că totul era realizat foarte corect și îngrijit, că interiorul 
exprima bun gust și echilibru și că, în tot specificul de spațiu 
public, se vedea personalitatea și exigența omului care a răspuns 
de realizarea lor. 

Pe 23 iunie lucrările din stația 400-220 kV Roșiori au fost 
finalizate și s-a pus în funcțiune total înnoit acest puternic și 
important nod de interconexiune care a sigură una din legăturile 
SEN cu rețelele UCTE. Împlinirea acestui program ambițios a 
avut, pe lângă multele resurse angajate și un set de ingrediente 
insesizabile, pentru un observator superficial, și anume, pasiunea, 
dragostea față de profesie și dăruirea totală a tinerei familii 
Mureșan. 

Colega mea, Emilia Munteanu, mi-a spus că soții Mureșan s-
au cunoscut în Transelectrica, ea ingineră la DEN și 
bucureșteancă, el maramureșean în toate fibrele ființei și simțirii 
lui, șef de stație la Roșiori. Un sat din nordul îndepărtat al țării, la 
500 Km distanță de capitală. Ceea ce nu i-a împiedicat să-și 
întemeieze o familie și să se stabilească la Baia Mare de unde fac 
zilnic naveta pe un drum care nu este de loc ușor și nici comod. 
Din conversația cu Loredan am mai aflat că tatăl său a lucrat ca 
maistru în rețelele de distribuție din Baia Mare, iar el, de mic 
copil, era familiarizat cu universul instalațiilor energetice. Nu era 
prima dată când mi se confirma continuitatea acestei profesii 
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aparte într-o familie, iar această confirmare o simțeam și pe ea ca 
pe un bun câștigat în beneficiul societății românești.  

Am plecat din stație după o zi plină, cu sentimentul unei mari 
bucurii, îmbogățit cu o experiență de cunoaștere a cărei principală 
consistență era descoperirea oamenilor cu care m-am întâlnit și 
pentru care nutresc multă stimă, un mare respect și multă 
admirație. 

În mai 2000 scriam în Impuls un editorial intitulat „Oamenii 
reformei”, încercând să identific și să prezint elementele comune 
care nu ar trebui să lipsească din caracterizarea lucrătorului din 
domeniul energetic, sector de activitate care în acel an fost supus 
unor profunde schimbări structurale, care au afectat fără doar și 
poate viața și munca a numeroși colegi ai noștri. Remarcam atunci 
disciplina, modestia, seriozitatea, profesionalismul și echilibrul 
oamenilor care pot fi numiți aducătorii de lumină în case, garanții 
confortului pe care utilizarea energiei electrice o aduce în viața 
oamenilor secolului XXI. Evidențiam modestia și discreția cu 
care, indiferent de vreme, condiții, stări și probleme personale cu 
care se confruntă inerent, acești oameni își pun în slujba 
semenilor 24 de ore din 24, șapte zile pe săptămână, priceperea și 
forța lor de muncă și se dăruiesc, în marea lor majoritate, cu 
pasiune și cu entuziasm, muncii nobile pe care o desfășoară în 
anonimat și fără de care funcționarea întregului mecanism 
economic și social nu numai că ar fi perturbată, dar ar putea fi 
paralizată total.  

Experiența relatată în aceste rânduri îmi certifică, o dată în 
plus, justețea acelor aprecieri și mă face să cred că viitorul 
industriei energetice românești, în ciuda dificultăților, nu puține 
și nu ușor de rezolvat cu care ne confruntăm zi de zi, este asigurat 
și stă pe mâini bune.  

 



5.2.	DIMENSIUNEA	SOCIALĂ		
A	ENERGIEI	ELECTRICE	

Energia electrică reprezintă, fără nici o îndoială una din cele 
mai transformatoare descoperiri ale umanității care a schimbat 
radical fața planetei și raporturile omului cu lumea din jur, dar mai 
presus de orice a schimbat și a accelerat ritmurile de evoluție și 
transformare a societății omenești, a amplificat la cote in-
imaginabile prelungirea instrumentală a puterii de cunoaștere și de 
investigare a realității, a potențat, la valori nebănuite, creativitatea 
și inventivitatea minții omului, l-a despovărat de munca fizică, 
abrutizantă și a deschis era esențializării și exprimării spiritului 
uman în forme de o varietate și o complexitate care tind tot mai 
mult să înțeleagă și să descifreze, la limită, chiar să se apropie 
asimptotic, de varietatea de exprimare și dezvoltare a lumii vii în 
formele ei de manifestare animală sau vegetală. 

Fără electricitate, în secolul XXI nu ar fi posibilă comunicarea 
facilitată de mijloacele sofisticate ale telefoniei fără fir sau ale 
incredibilului INTERNET. Fără electricitate, revelația marelui 
gânditor antic care a fost Pitagora asupra forței magice a 
numărului ca și concept și creație a gândirii omenești nu și-ar fi 
dezvăluit niciodată profunzimea și tulburătoarea sa arie de 
cuprindere. Afirmând că „Puterea stă în număr” intuiția marelui 
gânditor preciza de fapt că lumea abstractă și aridă a numerelor 
pe care s-a construit gândirea matematică și sofisticatele ei 
dezvoltări care au produs cele mai puternice instrumente de 
investigare și cunoaștere a ajuns să poată modela aproape orice 
obiect sau element al realității ca și orice rezultantă a imaginației 
omenești doar cu ajutorul a două simboluri esențiale, două 
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numere aparent lipsite de forță și consistență, 0 si 1. Întreaga 
tehnologie digitală operează cu aceste două simboluri, expresie a 
două stări fundamentale care se succed cu viteze amețitoare într-
o infinitate de moduri de combinare.  

Aceste reflecții preced intenția noastră de a descifra și 
înțelege dimensiunea socială a industriei de electricitate și a 
energiei electrice privită ca marfă fără culoare, fără miros, fără 
gust, tăcută și insesizabilă cu auzul, fără substanțialitate care să 
poată fi percepută tactil, dar extrem de reala și obiectivată în 
existența și realitatea ei prin efectele benefice pe care le poate 
produce dacă este corect stăpânită și pusă în valoare de mintea și 
priceperea omenească.  

Energia electrică este integral exergie, ea se poate transforma 
în orice altă formă de energie cu pierderi minime și cu mijloace 
și echipamente simple, ea produce energie mecanica și mobilitate 
inimaginabilă, poate produce căldură fără să polueze și fără să 
reprezinte un pericol de acumulare de gaze toxice sau explozive, 
fără să producă zgură sau cenușă, fără să necesite depozite de 
combustibili la locul utilizării, poate de asemenea să se transforme 
în lumină fără existența unei flăcări deschise cu echipamente și 
mijloace extreme la îndemâna omului contemporan, poate să trans-
porte la distanțe practic infinite informație cu viteze comparabile 
cu viteza luminii, asigura funcționara puternicelor calculatoare 
care, după eliberarea omului de efortul fizic prin preluarea acestui 
efort de către mașini, tind tot mai mult să preia și efortul mental de 
uzură cu caracter mecanic sau repetitiv, efortul de calcul și de 
optimizare a soluțiilor pentru cele mai variate nevoi omenești și să 
rezerve minții omenești spațiul creativității și imaginației, al 
inovării și diversificării.  

Energia electrică umanizează spațiul în care este folosită, ea 
este simbolul unui înalt grad de civilizație și unul din ingredientele 
strict necesare actelor și formelor de exprimare culturală, știința și 



5.2. Dimensiunea socială a energiei electrice 233  

capacitatea de a o produce și stăpâni certifică mai bine decât orice 
altă izbândire omenească supremația omului asupra lumii din jur, 
cu alte cuvinte, în opinia noastră, energia electrică, este și poate să 
devină simbolul cel mai expresiv al umanizării mediului natural al 
planetei, cu toate consecințele sale benefice sau mai puțin dorite. 

Aspectele precizate și considerentele formulate anterior arată 
importanța electricității pentru societatea omenească contem-
porană și impactul major al nevoii de a o asigura asupra stabilirii 
priorităților lumii contemporane. 

Nevoile energetice ale omenirii sunt însă acoperite numai 
într-o mică măsură de energia electrică.  

Suntem într-o etapă de dezvoltare în care, ținând cont de 
foamea de energie a lumii contemporane, resursele primare de 
energie, energia combustibililor fosili: cărbune, petrol, gaze 
naturale, energia minereului de uraniu, potențialul hidroenergetic 
și formele de resurse regenerabile de energie cum sunt biogazul, 
biomasa, energia eoliană, energia valurilor, energia solară, 
valorificarea energetică a deșeurilor menajere etc. trebuie făcută 
ținând cont ca o parte din aceste resurse, din păcate cele de bază 
pentru tehnologiile contemporane, sunt limitate și epuizabile, iar 
impactul exploatării și valorifcării lor neraționale poate avea 
efecte distructive incalculabile pe termen mediu și lung.  

Conform studiilor Consiliului Mondial al Energiei (CME) la 
nivelul anului 2000 circa 2 miliarde de locuitori ai planetei nu 
aveau acces la energie electrică, nu cunoșteau binefacerile ei, cu 
alte cuvinte trăiau, încă, în noaptea neagră a unui primitivism 
medieval cu toate urmările lui.  

Dimensiunea socială a energiei electrice se reflectă, în 
primul rând, prin contribuția ei determinantă la realizarea 
aproape a tuturor produselor și serviciilor comercializate astăzi în 
lume. In acest sens asigurarea energiei electrice în cantități 
suficiente și la prețuri care să poată face competitive un anumit 



234  5. Articole publicate în revista Impuls transelectrica – 2006 - 2016 

produs sau serviciu este o condiție preliminară a asigurării tuturor 
locurilor de muncă asociate cu acel produs sau serviciu. Cu alte 
cuvinte, dezvoltarea economică a unei țări sau a unei zone 
geografice care presupune implicit și crearea de locuri de muncă 
și creșterea nivelului de trai, depind de această magie a energiei 
electrice, de producerea, transportul, distribuirea și comercializarea 
ei în condiții de performanță și de promovarea în sectorul energiei 
a unei etici superioare care să se întemeieze pe satisfacerea 
interesului general al comunității.  

În al doilea rând, energia electrică are o mare importanță 
socială pentru locurile de muncă asociate sectorului energetic, în 
componentele sale de bază menționate anterior, precum și în toată 
industria prelucrătoare și de procesare care produce mașini, 
echipamente, aparate, instalații, combustibil și toate materialele 
consumabile necesare proceselor industriale și economice, 
asigură funcționarea marilor sisteme energetice interconectate și 
funcționarea complicatelor piețe de electricitate din lumea 
contemporană.  

In al treilea rând, energia electrică este prezentă în casa 
omului contemporan, ea asigurând servicii esențiale, cum sunt 
iluminatul, încălzirea locuințelor, condiționarea aerului și imensa 
gamă de utilizări electrocasnice, de la frigider, congelator, mașină 
de spălat rufe, mașină de spălat vase, roboții de bucătărie, 
cuptoarele cu microunde, la calculatoare, telefoane mobile, 
aparate de ionizare a aerului, aspiratoare de praf și multe altele. 
Toate aceste receptoare, devenite aproape strict necesare și 
indispensabile traiului cotidian, necesită energie electrică de 
calitate și la un preț suportabil. Necesitatea asigurării accesului la 
energie electrică, dependența de suportabilitatea prețurilor și a 
tarifelor, reflectă uriașa dimensiune socială a energiei electrice, 
rolul ei de liant în asigurarea coeziunii sociale, caracterul ei de 
factor de atenuare a disfuncționalităților în plan social, dar și 
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potențialul ei de generator de probleme și nemulțumiri la scara 
socială. 

Un ultim aspect care ni se pare relevant privind importanța 
și dimensiunea socială și pe care dorim să îl evidențiem se referă 
la importanța crescândă a energiei pentru serviciile de educație și 
instrucție și pentru asigurarea serviciilor de sănătate și asistență 
socială. In lumea civilizată școala secolului XXI nu mai poate 
funcționa fără calculator și fără tehnologie informațională, iar 
asistența medicală în medicina modernă este dependentă de 
puterea de investigație și diagnosticare a unei diversifcate 
aparaturi medicale, dependentă de alimentarea cu energie. 

Departe de a epuiza complexitatea temei pusă în discuție, 
toate aceste sumare considerații de ordin general pot fi ilustrate 
cu cifre, date, statistici și informații cantitative de detaliu care pot 
reflecta mai exact și mai convingător dimensiunea socială a 
energiei electrice în lumea contemporană. Pentru societățile de 
electricitate, cum este și Transelectrica, importanța energiei 
electrice este un element de siguranță în ceea ce privește valoarea 
afacerii pe termen lung, dar și o expresie a responsabilității 
imense care ne revine și despre care vom formula considerații și 
reflexii în numerele viitoare.  
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6.1.	STATUL	NAȚIONAL	ȘI	GLOBALIZAREA.	
ÎNCEPUTURILE	DEZVOLTĂRILOR	POLITICE	

GLOBALE	

Când domnul Gheorghe Buliga, pe care îl prețuiesc ca pe 
unul dintre oamenii integri și bine pregătiți profesional pe care i-
am întâlnit în ultimii 20 de ani, mi-a cerut să încerc să scriu un 
articol despre raportul dintre procesul de globalizare și autoritatea 
și rolul statului național în acest proces, am acceptat fără ezitare, 
deoarece rugămintea domniei sale era generată de o intervenție a 
mea, pe această temă, într-o ședință a Consiliului Științific al 
Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei 
în care se discuta programul de manifestări și conferințe al CNR 
- CME pentru anul 2011. 

Spuneam atunci, cu o oarecare amărăciune, că în opinia mea, 
teoria statului minimal, care trebuie să susțină și să dezvolte piața 
liberă ca soluție pentru rezolvarea problemelor de natură 
economică, și care trebuie să creeze doar cadrul legislativ pentru 
desfășurarea inițiativei private, să-și reducă la minim intervențiile 
prin reglementări, având doar rolul de a garanta proprietatea 
privată, fără a impune, sau a controla, prin planificare, modul de 
exploatare, de alocare și de utilizare a resurselor, această sarcină 
revenindu-i integral pieței, prin mecanismul cererii și ofertei și 
acțiunea concurenței, această teorie foarte la modă și susținută cu 
fervoare și pasiune de o serie de forțe politice și grupuri de 
interese, ar trebui reexaminată din perspectiva rezultatelor 
reformei desfășurată în România, în principal sub semnul aplicării 
tot mai accentuate a acestei teorii. 

Toate referirile mele se bazau pe implicarea personală în 
procesul de restructurare și reformă în sectorul energiei din 
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România, pe experiența și cunoștințele acumulate în acest proces 
complex, și în perioada în care am avut ca sarcină de serviciu 
elaborarea și implementarea politicii energetice a statului în 
domeniul petrol, gaze și energie electrică din poziția de director 
general al Direcției Generale de Politică Energetică din cadrul 
Ministerului Economiei și Comerțului. Mare parte din 
considerațiile pe care le voi face în cele ce urmează pe tema 
enunțată în titlu se va alimenta din trimiteri la transformările 
radicale petrecute în ultimii 10-15 ani în domeniul energiei, 
înțeles și considerat ca sector de activitate esențial, de care 
depinde securitatea și pacea în lume, prosperitatea și progresul 
omenirii, viitorul planetei din punctul de vedere al prezervării 
ecosistemelor, ca cerință fundamentală a dăinuirii civilizației 
umane pe planetă.  

Singura perspectivă corectă în abordarea subiectului nostru 
este perspectiva istorică care poate prezenta, într-o inventariere 
rezumativă, rădăcinile ce alimentează dezvoltarea procesului de 
globalizare și care sunt adânc înfipte în aspirația societății 
omenești spre progres în planul civilizației, spre dezvoltare, 
modernizare și îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață, spre 
prosperitate și acumulare, generând o continuă creștere 
economică și transformări în plan social și cultural.  

Iată de ce acest amplu subiect, sau aspecte ale lui sunt 
reflectate în gândirea contemporană, pe de o parte, în multe studii 
și lucrări de mare întindere elaborate în urma unor cercetări 
amănunțite, adesea multidisciplinare, realizate de echipe de 
cercetători specializați pe diverse domenii, cum sunt studiile 
elaborate și publicate în anii '60 de Clubul de la Roma, sau, mai 
recent, de economistul american Joseph Eugen Stiglitz, pe de altă 
parte în lucrări de autor scrise de mari gânditori contemporani, 
oameni cu structură enciclopedică, care se legitimează prin 
lucrările lor ca scriitori istorici și filozofi, cum este scriitorul 
canadian John Ralston Saul, sau Philipe Ball, om de formație 
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științifică, gânditor și scriitor ale cărui lucrări strălucite sunt 
rezultate ale gândirii și metodelor matematicii și al științelor naturii 
contemporane, aplicate și văzute ca dezvoltări culturale și posibile 
instrumente de investigare pentru domeniul științelor sociale.  

Față de dimensiunea, importanța și relevanța unor astfel de 
opere strălucite de sinteză ale gândirii omenești, orice încercare 
de a exprima în mod public și în scris opinii pe marginea unui 
astfel de subiect este o aventură intelectuală temerară, plină de 
riscuri și primejdii din punctul de vedere al imaginii proprii, pusă 
tot timpul sub semnul îndoielii asupra temeiniciei afirmațiilor, 
putând fi foarte ușor expediată în derizoriu de orice critic informat 
și sever.  

Iată de ce consider că o modestă opinie formulată în spațiul 
sumar a două sau trei pagini ale unei publicații nu poate fi 
considerată decât un timid început al unui exercițiu de reflecție 
intelectual culturală, ce trebuie continuată și alimentată cu solide 
izvoare de documentare credibile, dar și cu strădania de a 
interpreta și integra, în judecățile făcute, realitățile și dezvoltările 
politice, sociale, economice și culturale, pe care le observăm și le 
înregistrăm zi de zi în evoluția societății românești, cu toate 
bunele și relele ei.  

Revoluția industrială începută în secolul al XVII-lea în 
Anglia și continuată în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea a 
generat cel puțin două fenomene foarte importante pentru evoluția 
societății omenești și anume:  

 O dezvoltare fără precedent, explozivă a cercetării 
științifice, care a dus la dezvoltarea matematicii aplicate și la 
formalizarea conținutului unor discipline teoretice fundamentale 
cum sunt: mecanica, termodinamica, electromagnetismul, teoria 
relativității, fizica nucleară, chimia, științele biologice, genetica, 
științele sociale ș.a. ; 

 O stimulare a creativității științifice caracterizată prin 
invenții ce au dus, de la motorul cu abur a lui Jammes Watt, la 
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modernele și sofisticatele calculatoare și produse industriale de o 
diversitate și utilitatea infinită, ce se reînnoiesc și se 
perfecționează permanent, cu o viteză de negândit; 

 O creștere continuă a volumului și a diversității producției 
industriale din toate domeniile activității economice, care a 
început să pună o presiune din ce în ce mai mare asupra resurselor 
naturale pe a căror escoperire, exploatare și valorificare se 
bazează creșterea economică în ritmuri tot mai susținute și multă 
vreme fără preocuparea privind consecințele acestor fenomene, 
asupra evoluției pe termen lung a vieții pe pământ. 

Foamea de resurse, și lăcomia cu care acestea erau înghițite 
de aspirațiile de creștere și de îmbogățire a tuturor cetățenilor 
Europei care a fost, fără îndoială, leagănul acestor dezvoltări, au 
condus la expansiuni teritoriale fără precedent în istorie, la 
crearea sistemului colonial, uneori la practici ocupaționiste de o 
cruzime fără margini cum au fost, reînvierea practicilor din 
sclavagism și a comerțului cu sclavi din istoria SUA și a statelor 
din America de Sud ocupate și „civilizate” de europeni după 
descoperirea Americii. De abia în a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea în SUA au fost abrogate aceste practici, iar omul politic 
care și-a asumat misiunea nobilă a abolirii lor, Abraham Lincoln, 
a plătit această izbândă a omenirii cu propria sa viață, astăzi fiind 
unul din cei mai mari eroi ai națiunii americane, al cărui mausoleu 
este amplasat în axul central al celebrului parc Național Mall din 
centrul capitalei SUA, Washington. 

Expansiunea colonială realizată prin ocupație militară, printr-
un război de cucerire, acorda noilor stăpâni și reprezentanților lor 
dreptul de a dispune de toate bogățiile și resursele coloniilor. 
Efectul acestor evoluții care veneau încă din antichitatea Romei, 
a cărei prosperitate se baza pe expansiune teritorială și subjugare 
sclavagistă, a fost nașterea conflictelor între marile puteri, 
generate de sferele de influență și dominare diferite și de distribuția 
inegală a diverselor resurse critice în teritoriile ocupate. După ce 
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marile metropole europene au înregistrat perioada de creștere, 
prosperitate și lux, alimentate din bogățiile coloniilor, din a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, perioadă cunoscută sub numele 
de „la belle epoque”, epocă despre care unii dintre locuitorii 
acestor capitale credeau că nu se va sfârși niciodată, a izbucnit, pe 
fondul apariției și dezvoltării tensiunilor și conflictelor de interese 
menționate anterior, primul război mondial. A fost primul exercițiu 
de globalizare a unei catastrofe nimicitoare, al expansiunii răului în 
formele sale cele mai brutale și mai violente, cu observația că nu 
a fost denumit primul război global, preferându-se sintagma 
mondial, pentru a păstra termenul global în rezervă, ca pe un 
cuvânt cu intenții de conotație pozitivă pe care îl folosește azi 
noțiunea de globalizare. 

Nu este lipsit de importanță, în contextul discuției noastre, să 
observăm că în această primă conflagrație mondială (globală) 
beligeranții au fost statele naționale puternice, reprezentând 
interesele de prosperitate și progress economic ale popoarelor lor 
și angajând aceste popoare în cel mai sângeros măcel din istoria 
omenirii, în care s-au folosit pentru prima dată arme de nimicire 
în masă reprezentate de cumplitele substanțe toxice de luptă; 
pentru prima dată, uluitoarele izbândiri ale cunoașterii și 
creativității omenești au fost integral puse în slujba distrugerii, 
cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii corespunzătoare acelei 
perioade și-au probat forța de distrugere și de amenințare a păcii 
și a securității globale. Este, de asemenea, necesar să menționăm 
că această tragedie a fost precedată de marea criză financiară din 
SUA anului 1907, care a fost calmată de intervenția bancherilor 
sub orchestrația marelui bancher și finanțist care a fost JP 
Morgan, situație critică pe piața americană ce a sfârșit prin 
inițiativă bancherilor, sprijiniți și susținuți de politicienii vremii, 
de a înființa și Federal Reserves ca bancă centrală a SUA, ca 
instituție puternică și profitabilă și instrument al Guvernului 
Federal al SUA pentru gestionarea unor astfel de crize și pentru 
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îmbunătățirea controlului guvernamental asupra mecanismului 
financiar menit să asigure ungerea motorului economic, prin 
menținerea unui nivel corespunzător de lichid în baia de ungere a 
acestui motor, străduindu-se să identifice la timp toate pierderile 
și să intervină pentru a preîntâmpina griparea angrenajului. 

Este interesant de reținut că procesul înființării acestei 
instituții a durat până la 22 decembrie 1913, zi din care a și 
început să funcționeze. La fel de interesant este și faptul că marele 
bancher JP Morgan, apreciat de unii și contestat de alții, s-a stins 
în martie 1913 și nu a mai apucat să se bucure de rezultatul 
strădaniilor sale. Anul următor, în vara anului 1914, Atentatul de 
la Sarajevo a fost declick-ul care a declanșat primul război 
mondial, taberele beligerante fiind de mult constituite. 

În acest trist episod, cu desfășurare globală s-a manifestat 
pentru prima dată interferența între autoritatea și interesele 
statelor naționale și dimensiunea globală limitată a spațiului de 
dezvoltare al societății omenești, care este, de fapt, tema enunțată 
în titlul acestui articol.  

Urmările războiului mondial au fost impresionante din toate 
punctele de vedere, dar dintre toate, poate cea mai spectaculoasă 
a fost afirmarea comunismului ca ideologie de stat și crearea 
URSS ca prima putere comunistă din lume, care a triumfat pe 
fondul înapoierii economice din Rusia țaristă, al epuizării 
economice a sistemului țarist aproape integral bazat pe relații de 
muncă feudale, pe gradul redus de educație al maselor de oameni, 
dar și pe instaurarea, după revoluție, a unui regim dictatorial, plin 
de cruzime, ce a determinat emigrarea sau distrugerea prin 
eliminare fizică a unei mare părți din elitele poporului rus.  

Prima conflagrație mondială a secolului a dus însă și la 
destrămarea Imperiului Austro-Ungar și la apariția în Europa 
balcanică a unui mare număr de state naționale independente, ale 
căror popoare își vedeau împlinite aspirații seculare, noile state 
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fiind construite pentru a apăra interesele popoarelor și a promova 
aspirația acestora spre prosperitate și progres. 

Sfârșitul războiului și înfrângerea Puterilor Centrale a creat 
însă și mari frustrări ale unor popoare europene civilizate care, nu 
numai că nu au obținut ce visau și promiteau liderii lor, dar au și 
plătit un greu tribut de vieți omenești și de mari pierderi materiale, 
creând prin aranjamentele de pace o stare de nemulțumirea care 
se va amplifica și va conduce, după numai 20 de ani, la al doilea 
mare eveniment politic de dimensiune globală, declanșarea celui 
de al doilea război mondial ce a durat dureros și pustiitor timp de 
aproape 5 ani. Despre înțelesul raportului dintre statele naționale 
și acest al doilea proces politic global, ca și despre evoluția 
acestor raporturi până la ceea ce numim astăzi globalizare, ne 
propunem să continuăm reflecțiile noastre într-un viitor articol. 

 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 




