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Draga cititorule,  
 
Am inceput din 2004 sa tin prelegeri in Olanda despre arta conducerii proiectelor complexe, 
multidisciplinare, in zone operationale. Cam cele mai dificile care se pot face. Am scop sa “pun in 
brate” audientei doua-trei chestii cu care sa plece acasa. Nu mai multe, ca le uita, sau le ratacesc.  
 
In mesajul meu aici vreau sa-ti “pun in brate” o singura chestie: pasiunea! 
 
Cind decanul Facultatii de Instalatii, d-l Prof. Dr. Ing. Sorin Burchiu m-a contactat pentru 
aniversarea de “65 ani” ca sa spun, sau sa scriu ceva si eu, am avut un moment de recul! Am eu 
ceva de spus? Se asteapta cineva la mesajul meu? Are cineva ceva la ce vreau eu sa spun?  
 
Am realizat ca am un puzzle imens de … intrebari! Si am realizat ca as putea sa pun alaturi un 
puzzle la fel de mare de raspunsuri si sa fac in felul asta un tablou complet. 
 
Sper, draga instalatorule “in devenire” sa ai ceva la rindurile mele.  
 
Te voi plimba pe un drum cu multe meandre, strabatut de un inginer instalator, cu inceput de 
drum in Romania, urmat din vara lui ’89 in Olanda si poate finalizat … cine stie prin care parte a 
lumii!  
 
Daca n-ai chef sa citesti mai deprate, te poti opri aici si gasi o ocupatie mai placuta. Daca vrei sa 
citesti mai departe, o faci pe propria raspundere! 
 
M-am gindit sa aleg intre un “CV” (am facut si am dres, de la data … pina la data …) sau o bucata 
de “proza”. Am ales proza! Ai sansa “sa pleci acasa” cu ceva in brate! 



 
Ceva timp in urma am avut o discutie la Comisia Europeana in Bruxelles, cu un functionar 
superior, intimplator belgian. Om cu multa experienta de viata, intre timp pensionar. Cu totul 
colateral discutiei, ma framinta o chestie “Belgiana” si l-am abordat si cu asta. Facusem pentru 
un proiect anume calcule de “locuri de munca nou create” si aveam date concrete Olandeze. Dar 
noi vroiam sa facem proiectul in Romania, deci vroiam sa extrapolam la situatia din Romania. In 
cercetarea noastra am privit “productivitatea muncii” la nivel de UE si in graficul EUROSTAT 
(Institutul European de Statistica), am vazut ca Belgia era in acel moment cea mai productiva 
tara din UE. Si noi nu intelegeam cum! In Olanda exista bancuri cu Belgieni, ca ar fi mai inceti, 
etc.  
Asa ca l-am intrebat pe om de ce sint ei cei mai productivi din UE? Dupa ce s-a gindit indelung, 
mi-a zis: ”cred ca stiu de ce este asa! Noi, cind ne alegem ce vrem sa facem in viata, o facem 
pentru ca acel ceva ne place cel mai mult. Indiferent ca este frizer, electrician, chirurg, notar, 
inginer, arhitect, sofer de taxi, sau ce-o fi. Si ce-ti alegi, faci bine pentru ca faci cu pasiune!” 
 
Povestea mea incepe la virsta copilariei, cind eram fascinat de ... apa! Cum arata sistemul 
rudimentar de irigat zarzavaturile la noi in gradina mi se parea ceva fantastic! Incercam sa 
“deviez” o parte din apa de irigat cu un sistem inventat ad-hoc, din … tevi de cucuta! E o planta 
cu tulpina goala pe interior, daca o tai intre doua noduri obtii o teava perfecta. Si cu aia poti face 
un sistem de conducte! M-a pasionat posibilitatea aia de a face propriul sistem “tehnic”! Si cred 
ca asta a fost inceputul drumului.    
 
La facultate mi-aduc aminte ca la un moment dat in sala de festivitati ni s-au pus doua filme. 
Unul facut in timpul proiectului “Conducta de gaz in Alaska”, in care ne-a fascinat gradul inalt de 
mecanizare a lucrarilor, al doilea, “Podul peste Bosfor” facut de Englezi. Cred ca aveam toti cam 
18-19 ani, era ceva fabulos sa vedem cum se realizeaza proiecte complexe. Pasiunea cu care 
oamenii lucrau in Alaska, la temperaturi mult sub zero grade Celsius, sau la Istanbul la 
temperaturi tropicale, era incredibila. Iar rezultatele erau absolut fantastice. 
 
Cam 20 ani mai tirziu, eram eu cel care conducea proiecte unice, foarte complexe!  
 

   
 
Pe fundal: extinderea Schengen a terminalului Amsterdam Airport Schiphol; in mijloc vedere cu santierul; in dreapta pe terasa. 
 
Distanta intre cele doua momente a insemnat o lupta imensa cu viata, cu multe suisuri si 
coborisuri. Si o sansa imensa sa pot face cu multa … pasiune … foarte multe greseli! Si sansa sa 
pot invata din ele! 
 
L-am prins ca rector foarte scurt pe regretatul Prof. Dr. Ing. Constantin Iamandi. Un tip 
carismatic, foc de destept. Intr-o zi ne-a spus la cursul de Hidraulica: “Bai, voi astia la Instalatii 
sinteti cu “ia teava, na teava”! Aia la Hidrotehnica invata adevarata inginerie!” 
  
Chestia asta cu “teava” m-a urmarit mereu. Cred si astazi, ca daca pui pasiune in “teava”, poti face 
ceva de care sa fii mindru.  
 
Am avut sansa sa fiu mindru de meseria mea cit am lucrat in Romania si mai tirziu in Olanda. 
Baza a fost de la Facultatea de Instalatii. Intre altii, le sint adinc recunoscatorregretatului 



profesor Nicolae Antonescu si domnului Laurentiu Olan, pe atunci asistentul domnului 
Antonescu. Ne-au invatat meserie cu adevarat.  
 
In studentie, am facut din anul trei practia la Aparate Termice. O vara intreaga am testat un 
arzator pe care prof. Antonescu si asistentul dinsului de atunci, d-l Olan, il gindisera pentru un 
cazan de “1 Giga” pentru combustibil inferior. Am inghitit fum si praf pentru o viata intreaga in 
vara aia! Cind ne-am dus sa testam prototipul cazanului, undeva la o unitate militara la marginea 
Bucurestiului, a aparut o comisie intreaga de colonei si generali, s-au uitat, s-au sucit si au plecat 
la masa de prinz, cu profesorii nostri. Ani mai tirziu, prof. Antonescu mi-a spus ca se astepta ca 
testul sa fie un fiasco, pina sa plece la popota focarul arata prost, dar cind s-au intors totul 
mergea struna! Rezultatul pentru mine a fost de lunga durata: m-am indragostit pe viata de … 
barbeque! 
 

 
 
Cel mai in spate: cazanul de 1 Giga! 
In spate: Ulpiu Caliagni; in fata stinga Adrian Calotescu, subsemnatul si Doru Oros; 1984 
(sursa: arhiva proprie) 
 
Fac un pas mare in timp: in 2004 Olanda a avut loc o ancheta parlamentara, care a scos la lumina 
multe nereguli in lumea constructiilor, in marile proiecte ale tarii. Dupa ancheta parlamantara  
s-a hotarit in 2005 sa se caute si proiecte majore reusite, sa fie date exemplu, drept “Best 
Practice”. Am fost desemnat atunci de guvernul Olandei drept “Proiect Exemplu” cu un proiect 
unic, extrem de complex, apoi cu alt proiect am fost desemnat de Universitatea de Turism si 
Transport din Breda drept “Trend Setter” si aparte desemnat de Parlamentul European drept 
“Antreprenor Inovativ”. Mai nou, de peste ocean, m-au desemnat “People Who Make a 
Difference”, alaturi de personalitati printre care liderul democrat in Senatul USA. Pentru mine, ca 
emigrant, este o mare onoare. 
 
De la “Ia teava, na teava” e un pas totusi dragut! Deci si noi astia cu “teava” sintem in stare de 
ceva, nu doar cei de la “Hidro”. Voi reveni la asta mai incolo. 
 
Dupa studii am lucrat trei ani ca inginer stagiar – era obligatoriu atunci – la Gospodaria 
Comunala si Locativa Urziceni. Primul job a fost la “Centralele Termice” ale orasului. Erau sase la 
numar. Livram apa calda menajera si incalzire la blocurile din oras. Era un fel de-a spune ca 
“livram”, ca lumea nu prea avea nici apa calda, nici caldura!  E de notat ca au fost citeva ierni 
foarte grele, 1985-1986-1987, afara erau -10 / - 15 gr. C. M-am apucat sa vad de ce “ardem 



gazul” (la propriu; aveam cota lunara de 100.000m3, n-o sa uit toata viata) si nu ajunge mai 
nimic la oameni. Si am descoperit o gramada de ciudatenii, de la pompele legate la 
distribuitoare, care isi circulau apa intre ele si pleca … mai nimic in retea, la retele intregi 
neizolate termic, la diametre de retele de la mare brusc la mic si iarasi la mare si multe altele. 
Am inventarizat cam tot ce puteam, am pus oamenii in virsta din intreprindere sa-mi spuna tot 
ce stiau, am facut sapaturi prin sondaj in multe locuri. Am facut calcule pe hirtie, de la o centrala 
la cel mai departat consumator si am pregatit o gramada de schimbari. Intre altele, sudorii 
autogeni nu aveau … carbid! L-am ruagt pe socrul meu, care lucra atunci la Casa Poporului, sa-mi 
aduca si mie carbid! Bietul om s-a cam mirat, dar mi-a adus! Si ma caram din Militari la Gara de 
Nord, apoi pe tren la Urziceni, cu o sacosa in care de regula caram cartofi din piata, cu multe kile 
de carbid! Dupa toate modificarile m-am trezit intr-un inceput de Ianuarie cu un mare inspector 
de la Corpul de Control al Primului ministru! Primisera reclamatii cam toate forurile importante 
ale tarii, ca la Urziceni, de Sarbatorile de iarna, au stat oamenii cu geamurile deschise ca era prea 
cald in apartament! Si ca plateau … sa iasa caldura pe geam! Inspectorul asta venise suparat foc 
pe mine, dar i-am explicat cu cifre, argumente, cu diagramele de consum, ca nu depasisem cu nici 
un metru cub cota de gaze, dar ca facusem o munca serioasa ceva luni in urma, sa pun tot 
procesul pe roate! In plus, si asta era complet idiot, oamenii plateau utilitatile dupa o grila pre-
stabilita, in care nu era trecut daca si aveai apa calda, sau caldura, cu adevarat!  
Am avut noroc deosebit, omul era inginer de instalatii si a inteles. Dar mi-a zis parinteste: “bai 
inginere, esti baiat tinar, tu nu vezi ca toata tara geme de frig, las-o balta, ce te apuci tu sa 
imbunatatesti aici?” Si a plecat!  
 
Dupa el au venit mai tirziu altii, numerosi, dar si mai porniti sa ma taxeze. Aveam intre timp 
actele depuse sa emigrez definitiv si eram considerat tradator, vroiam sa emigrez la capitalisti! 
Raspundeam de investitiile din oras pe partea locativa. Construiam blocuri de locuinte, o 
extindere de uzina de apa, o statie noua de epurare.  Am fost nevoit practic sa … nu fac greseli! In 
facultate invatasem teorie, dar si multa practica, in toate vacantele de vara. Mergeam fiecare 
vara cu alte echipe, ba sanitaristi, ba electricieni, ba incalzire si ne puneau la treaba la greu. A 
fost un merit al Facultatii, ca ne puneau sa facem practica, desi multi am fi vrut sa stam cu burta 
la soare pe o plaja! In santier, fiind deja inginer, se mirau muncitorii ca le stiam toate 
smecheriile, si nu prea intelegeau de unde stiu eu chestiile lor!  
Dar toate acele controale m-au obligat sa fiu extrem de alert la orice, sa am totul in regula. Acum 
trec prin santierele unde am proiecte cam o data pe saptamina. Privesc citeva minute si stiu daca 
am probleme si-mi chem oamenii care urmaresc anumite parti din proiect pentru discutii mai 
adinci. Si ei se mira, ca nu ma vad des in santier! Iarasi, baza a fost pusa la Facultatea de 
Instalatii, in Romania!  
Calatoresc mult in lume si uneori vad santiere. Chiar si in vacanta, ma opresc un pic si ma uit 
peste gard. Sotia imi zice ca sintem in vacanta, sa las santierele! Dar eu sint curios sa vad cum fac 
altii! E suficient sa vad totul “brambura” in santier, ca sa stiu ca acolo e o problema serioasa! 
Munca noastra nu-i de farmacist, dar cind vezi un santier ordonat, stii ca e acolo un sef de santier 
care-si respecta meseria. La asta nu exista o nationalitate anume, ca unii, sau altii sint mai buni, 
sau nu. Breasla noastra e identica in orice colt al lumii. Cind faci ceva cu pasiune, faci bine! 
 
Ma intorc in timp, in 1989, primii pasi in Olanda. Am emigrat legal si nu am putut lua cu mine 
nici un ban. Nu stiam limba Olandeza, afara de … Ajax, Feyenoord si Beatrix! Cele 20 kg de bagaje 
pe care aveam voie sa le iau, mi-au fost controlate bucata cu bucata. Intre ele, citeva kile de … 
carti! Nota Bene, toate de … Instalatii! Ma gindeam ca poate mi-or fi de folos. Si pe alea mi le-au 
rasfoit la Vama, pagina cu pagina, nu cumva sa am ascunse intre file dolari, sau si mai rau, vreo 
scrisoare pentru Europa Libera, un post de radio interzis atunci in Romania.  
Am solicitat in Olanda la o companie de instalatii sa ma accepte sa fac un stagiu fara bani la ei, sa 
invat cum lucreaza si apoi sa pot solicita la un job platit. A trebuit sa merg de vreo trei ori la 
interviuri, nu prea pricepeau cum vine aia, “fara bani”, dar si mai tare ii intriga ca si noi in 
Romania invatasem Legea lui Bernoulli, ce e aia pierdere de sarcina etc. In final m-au acceptat, 
dupa ultimul interviu cu directorul tehnic al companiei, dar atunci am pus eu o conditie: le-am 



spus ca vin dupa ce fac intii un curs de limba olandeza, ca sa lucrez printre ei in limba Olandeza. 
S-au uitat ciudat la mine – cursul dura doar opt saptamini – dar au acceptat. Cursul l-am facut la 
TU Delft, una dintre cele mai bune universitati tehnice din lume. Era special gindit pentru 
ingineri veniti din toata lumea. Eram cam 120 de insi, toate natiile pamintului. Primele patru 
saptamini am invatat cuvinte generale (casa, masa, piine, etc.), apoi am trecut la cuvinte tehnice 
(fuziune nucleara, etc.). Invatam 14-15 ore pe zi, sapte zile pe saptamina. Nu tu pauza, nu tu TV, 
nu tu weekend. Dupa opt saptamini, cei care trecusera de testele pe parcurs, ne-am prezentat la 
examen. Din 4035 de cuvinte trebuia sa stim minim 70% (o femeie casnica foloseste toata viata 
1500 cuvinte, pentru comparatie). 
Examenul l-am luat cred ca sase, sau sapte insi. Pe locul trei a iesit un inginer neamt. Era 
casatorit cu o olandeza, era tare studios, avea “markere” fosforescente cu care-si sublinia 
tacticos textele (noi ceilalti n-aveam bani nici de creioane!). Il vedeam toti pe neamt ca va iesi 
primul, dar a fost al treilea. Pe doi a iesit o romanca, sotia mea, cu 89%. Pe primul loc a iesit alt 
roman, eu! Cu 90%! Am ramas in istoria lor, nu li se mai intimplase asa ceva!  
 
Am scris asta cu limba olandeza nu pentru pasiune, care e firul rosu al povestii, dar pentru 
altceva: motivatia! Este al doilea factor extrem de important pentru succes.  
 
Revin la primul loc de munca aici in Olanda. Pe birou aveam un computer si pe el erau instalate 
diverse programe de calcul. Lucram la departamentul “Inginerie si Calculatie”, la a treia firma ca 
marime, in Instalatii, din Olanda. Intre programele standard era unul de dimensionat 
“Diafragme”. Bagai datele, apasai “Enter” si in  30 sec. aparea rezultatul. Mi-am aminitit atunci ca 
putini ani in urma facusem un calcul similar pentru retelele de la Urziceni, dar ma costase … 
patru ore! Stiam carte, dar prestatia mea era cam la distanta dintre 30 de secunde si … patru ore! 
Mi-au trebuit ceva ani de tras la greu, sa ajung si eu sa performez la … 30 secunde! 
 
In 1991 lucram ca inginer proiectant HVAC la un birou foarte mare de ingineri consultanti, in 
Haga. Am fost detasat vreo 6 luni sa ajut echipa de colegi de la filiala noastra din Maastricht, 
pentru un proiect “turn-key”, trebuia sa facem de la “A la Z” o fabrica de copiatoare pentru un 
client american. Stateam intr-un hotel mic, in afara orasului. Intr-o seara, in bar m-a abordat un 
tip in virsta, mirat un pic de tricoul meu, pe care scria “ I Love NY”. In conversatie, am aflat ca era 
american, colonel in rezerva si ca luptase in WOII in zona aia. Venise pentru comemorarea 
anuala a militarilor americani cazuti in lupta in Limburg. M-a intrebat cu ce ma ocup si unde am 
invatat limba Engleza. I-am spus ca sint inginer de origine romana, ca am invatat Engleza in 
Romania si ca – din intimplare – lucram pentru un client american (eram in echipa care a 
proiectat “clean room-ul “ din proiect). Nu i-a venit sa creada ca am studiat in Romania inginerie 
si limba Engleza si mi-a zis suparat: “Romanule, ma duc in camera si iau Colt-ul si te impusc!”. I-
am raspuns ca ma duc si eu in camera, iau Kalesnicov-ul si-l impusc! L-a umflat risul si am facut 
pace! Insa ii era foarte greu sa inteleaga ca in Romania erau facultati, ca se invatau limbi straine! 
 
In 1993 am cerut la Institutul Regal al Inginerilro din Olanda sa ma accepte ca membru personal. 
Si-au pus miinile in cap, au facut o gramada de comisii de balotaj si dupa multe luni, m-au 
acceptat. Un an mai tirziu am cerut la Federatia European a Asociatiilor Nationale a Inginerilor 
(FEANI) sa ma accepte ca “Inginer European”. Si acolo si-au pus miinle in cap, iarasi comisii, etc. 
La ora aia Romania nu era membra in asociatii profesionale Europene. Dupa multe luni de 
dezbateri, m-au acceptat! Dupa informatiile mele, am fost primul inginer Roman recunoscut si 
inscris in Registrul European al Inginerilor ca “Inginer European”. 
 
Cu necunoasterea asta m-am lovit des, de-a lungul anilor. Si ma lovesc si azi! 
Dar despre asta si altele, in numarul viitor!  
 
Cu bine, 
George Barbulescu 
Olanda 


