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S-a născut la Sibiu, în anul 1962. 
În anul 1980 a absolvit Liceul 
„Gheorghe Lazăr” din Sibiu. 
Între 1981 – 1986 a urmat 
cursurile Facultăţii de 
Electrotehnică a Institutului 
Politehnic din Timişoara.

Şi-a desfăşurat întreaga 
activitate profesională în unităţi 
sibiene din cadrul Sistemului 
Energetic Naţional – actualele 
societăţi RETRASIB, Electrica, 
Hidroelectrica, Electrica Serv.
A lucrat în instalaţii electrice de 
joasă, medie şi înaltă tensiune 
activând în domeniile fabricarea 
şi repararea echipamentelor 
energetice, dispecerat, distribuţia 
energiei electrice, producerea 
energiei electrice, mentenanţa 
echipamentelor energetice, 
construcţii-montaj. 

În anul 1996 a creat Muzeul 
energeticii sibiene din Sadu, 
primul astfel de aşezământ 
cultural din România.

Aceasta nu este o carte tehnică! Cine doreşte să afle ce sunt 
kilowaţii-oră, nu aici găseşte explicaţii. Însă, iată întrebări 

care îşi află răspunsul în această cronică: 

• În ce măsură electrificarea a fost soluţia pentru ieşirea 
Sibiului din criza economică de la sfârşitul secolului XIX? 
• Prin ce se poate asocia Oskar von Miller - inginerul 
german care a electrificat Sibiul - unor personalități ca 
Edison, Einstein, Diesel sau Ford? • Cum au cooperat saşii 
cu românii pentru ca Sibiul să devină una dintre primele 
regiuni electrificate ale Europei? • Ce legături au avut 
Carl Wolff, Octavian Goga, Lucian Blaga, Emil Cioran ori 
Nicolae Steinhardt cu Uzina Electrică din Sibiu? • Turnul 
Sfatului trebuia demolat pentru a face loc tramvaiului? 
• De ce Hans Otto Roth - vicepreşedintele Societăţii 
Electrice Transilvănene pe Acţiuni din Sibiu - a fost în 
audienţă la Hitler? • În ce constă legătura dintre prima 
Grădină Zoologică din România şi Uzina Electrică din 
Sibiu? • Cum au afectat penele de curent vizitele la Sibiu 
ale conducătorilor statului român - Carol al II-lea, Ion 
Antonescu, Nicolae Ceauşescu, Traian Băsescu? • Care a 
fost contribuţia sibienilor la electrificarea României?

Cartea nu li se adresează doar specialiştilor. Elevi, profesori, 
economişti, istorici, împătimiţi ai sportului - vor afla in-
formaţii noi, la fel şi pasionaţii de tramvaie ori troleibuze, 
iar iubitorii Sibiului şi ai plaiurilor transilvane vor admira 
fotografii inedite. Cei care nu au disponibilitatea de a citi 
întreaga cronică vor putea urmări ilustraţiile, acestea deru-
lându-se într-o succesiune cinematografică. 

La cumpăna secolelor XIX-XX electrificarea Sibiului nu a 
fost doar o acţiune europeană reuşită ci cheia de boltă a dez-
voltării Transilvaniei de Sud şi un model pentru România.
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