Motivaţie
Masa Rotundă

Nicolae Caranfil (1893-1978), un adevărat manager
în energetica românească din secolul al XX-lea
Bucureşti, 23 mai 2018
La 2 aprilie 2018 s-au împlinit 40 de ani de la dispariţia unui mare inginer şi a unui desăvâşit
manager al energeticii româneşti din secolul al XX-lea – Nicolae Caranfil.
S-a născut în 1893 la Galaţi, tatăl său fiind inginer iar mama, casnică. După absolvirea liceului
„Vasile Alecsandri” din localitate, a urmat École de Génie Civil a Universităţii din Gand (Belgia),
obţinând diploma de inginer constructor. Înainte de a se întoarce în ţară a urmat cursuri postuniversitare la
Cambridge (Marea Britanie) şi a făcut o scurtă călătorie de studii în S.U.A. În 1916 a fost mobilizat într-o
unitate combatantă. După Primul Război Mondial a activat în domeniul energeticii şi electrotehnicii.
Nicolae Caranfil nu a fost numai un inginer şi manager, ci şi o personalitate cu concepţii economice şi
sociale deosebite, pe care le-a susţinut prin expuneri orale şi scrise în mass media. În anul 1930 a primit
conducerea a două întreprinderi dependente de Primăria Municipiului Bucureşti: Societatea Generală de
Gaz şi Electricitate (SGGE) şi Uzinele Comunale Bucureşti (UCB). Acestea au fost organizate la nivelul
societăţilor moderne din ţările avansate. În cadrul activităţilor aferente SGGE (alimentarea cu energie
electrică şi cu gaze naturale) a coordonat, printre altele:
- extinderea şi modernizarea Centralei cu motoare Diesel – Filaret şi a Centralei termoelectrice
cu turbine cu abur-Grozăveşti;
- funcţionarea sistemului electroenergetic al Capitalei, bazat pe interconectarea CTE Grozăveşti
cu CTE Schitu Goleşti şi CHE Dobreşti;
- executarea instalaţiilor de transport şi distribuţie pentru alimentarea Capitalei cu gaze naturale.
În cadrul activităţilor aferente UCB, sub conducerea sa s-au înfăptuit:
- extinderea alimentării bucureştenilor cu apă potabilă din râul Argeş;
- extinderea canalizării în zonele de dezvoltare a oraşului;
- asanarea mlaştinilor din nordul Capitalei, transformând cursul leneş al râului Colentina într-o
salbă de lacuri de agrement prin aport de apă curată din râul Ialomiţa şi deversare în Dâmboviţa.
Atingerea cu succes a acestor obiective, i-au adus lui Nicolae Caranfil renumele de realizatorul,
fiind chemat să îndeplinească şi alte funcţii pentru care se cerea îndeosebi capacitate organizatorică şi
ştiinţă de a depăşi situaţii dificile, între acestea fiind şi aceea de cel dintâi ministru al Aerului şi Marinei.
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La 25 noiembrie 1944, sub presiunea comunismului importat din Uniunea Sovietică şi impus de Armata
Roşie de ocupaţie, întreaga conducere a SGGE, a fost destituită printr-o acţiune de comando condusă de
Ana Pauker, reprezentanta lui Stalin în România. Aflat în Portugalia (cu funcţie de ministru), în cadrul
unei misiuni de mare răspundere încredinţată de Suveran şi de Guvern, Nicolae Caranfil, informat fiind că
a fost demis din toate funcţiile, ia hotărârea să nu mai revină în ţară. În consecinţă, ultimii 34 de ani ai
existenţei sale, i-a trăit departe de România, ţară la care a ţinut şi pentru care a făcut atât de mult. S-a stins
din viaţă la 2 aprilie 1978, fiind inmormântat la New York.
Masa rotundă închinată memoriei lui Nicolae Caranfil, un specialist cu multiple valenţe inginereşti şi
manageriale, îşi propune să fie un prilej de a evidenţia realizările energeticii româneşti din perioada
interbelică, multe din ele încă necunoscute generaţiilor actuale, şi de a prelua din experienţa marelui
nostru înaintaş. Realizările respective se încadrează în eforturile pe care poporul român le-a făcut după
înfăptuirea Marii Unirii, eveniment căruia, în acest an, îi serbăm Centenarul.
Masa rotundă este organizată de Asociaţia IRE în colaborare cu Muzeul Universităţii Politehnica din
Bucureşti, şi se va desfăşura în sala de şedinţe a muzeului din Calea Griviţei nr. 132, Polizu – Corp M, în
ziua de 23 mai 2018, începând cu ora 10,00.
Moderatori:
- Theodor-Ovidiu Pop - Consilier IRE;
- Ovidiu Ţuţuianu - Consilier al IRE;
- Aurel Tudorache – Coordonator al Muzeului U.P.B.
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