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Abstract: The academician Gleb Drăgan presents a short curricula 
and the major acheievements of Nicolae Caranfil, a stonemark in the 
history of Romanian energetic industry. 

 
 
Nicolae Caranfil s-a născut în oraşul Galaţi, în anul 1893. 

După ce a terminat liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi a urmat 
cursurile la École de Genie Civil a Universităţii din Gand (Belgia), 
obţinând diploma de inginer. Totodată, în continuare, a urmat 
cursurile postuniversitare la Cambridge – Anglia, precum şi unele 
studii de inginerie în USA. 

Revenind în România, a primit, în 1930, conducerea între-
prinderilor Societatea Generală de Gaz şi Electricitate (SGGE) şi 
Uzinele Comunale Bucureşti (UCB). În cadrul acesteia din urmă a 
asigurat alimentarea cu apă a capitalei din râul Argeş şi a extins 
canalizarea Bucureştiului. 

În domeniul alimentării cu energie electrică, putem menţi-
ona lucrări de mari proporţii precum extinderea şi modernizarea 
centralei diesel Filaret, ca şi a centralei termoelectrice Grozăveşti, cu 
grupuri de 9000 CP. Totodată, a dezvoltat alimentarea cu gaze natu-
rale a capitalei. În vederea creării condiţiilor de dezvoltare proprii 
unei capitale de stat, a asanat partea de Nord-Est şi Nord-Vest a 
Bucureştiului, creând astfel zona cea mai frumoasă a capitalei. 

Una din contribuţiile lui Nicolae Caranfil s-a manifestat în 
domeniul energetic. Încurajând procesul de electrificare din Muntenia, 
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a contribuit, în bună parte, la dezvoltarea alimentării pe scară largă a 
populaţiei din această parte a ţării cu energie electrică.  

De menţionat că Nicolae Caranfil a dat dovadă de multe ca-
lităţi, nu numai ca inginer, dar şi ca manager. Acestea s-au evidenţiat 
mai ales prin următoarele măsuri cu caracter social:  

– înfiinţarea Casei de Credit, Economie şi Ajutor; 
– realizarea unui cartier întreg de locuinţe pentru muncitori; 
– organizarea unui sistem de distribuire de ajutoare pentru 

copii şi organizarea unor colonii de vară pentru salariaţi; 
– organizarea unui sistem de formare la locul de muncă pen-

tru ridicarea nivelului profesional. 
Pentru a încuraja cunoaşterea de către populaţie a unor pro-

bleme tehnice la îndemâna sa, a editat revista „Tehnica şi Viaţa”, în 
anul 1944. Din păcate, odată cu schimbarea sistemului politic din 
ţara noastră, în 1945 apariţia acestei reviste a încetat. 

Cu toate că nu se implica în probleme politice datorită cali-
tăţilor lui de comunicare a fost trimis de Suveran şi guvern, în 1944, 
la Lisabona, pentru a încerca obţinerea unui armistiţiu unilateral cu 
aliaţii occidentali, prin detaşarea României de puterile Axei. În urma 
sa, situaţia politică s-a modificat radical, aşa că Nicolae Caranfil nu 
s-a mai întors în ţară. 

La 25 octombrie 1944, din ordinul Anei Pauker, întreaga 
conducere a Societăţii de Gaz şi Electricitate, care îi cuprindea pe 
Nicolae Caranfil, Paul Dima, Paul Cartianu şi Ion S. Andoniu, a 
fost demisă. 

Nicolae Caranfil a decedat la 2 aprilie 1978. Numele său a 
rămas însă un reper, ca omul care a contribuit la dezvoltarea energe-
ticii din ţara noastră. 


