IN MEMORIAM Octavian Lohan

Conducerea și angajații CNTEE Transelectrica SA aduc un
ultim omagiu celui care a contribuit în mod semnificativ la
interconectarea Sistemului Electroenergetic Național la
rețeaua europeană de transport al energiei electrice, domnul
Octavian Lohan, unul dintre cei mai buni profesioniști ai
sectorului din ultimii 30 de ani.
Amintirile sunt precum lectura unei cărți, fiecare pagină
răsfoită descoperă file încărcate de personalitatea omului
Octavian Lohan, fie conducând Dispecerul Energetic
Național, inima Sistemului Electroenergetic Național, fie
participând, cu un simț tehnic remarcabil la etape de
modernizarea instalațiilor de transport al energiei electrice,
fie plină de acea căldură interioară prin care a călăuzit pașii celor tineri spre deplina confirmare.
O pagină aparte rememorează înființarea Companiei Naționale de Transport al Energiei
Electrice Transelectrica SA, companie care a fost parte din sufletul domnului Octavian Lohan
și căreia i-a dedicat munca sa și, mai ales, multă dragoste.
Domnul Lohan și-a dedicat întreaga sa carieră Sistemului Electroenergetic Național, unde a
devenit o referință profesională pentru toți cei care au avut șansa să colaboreze cu dumnealui.
Experiența domniei sale a fost una impresionantă, de-a lungul carierei fiind parte activă a
marilor schimbări ale sectorului energetic din ultimii 40 de ani. A operat Sistemul
Electroenergetic Național înainte de 1989, în condițiile de funcționare extrem de dificile de la
acea vreme. Ulterior, a fost implicat și a coordonat, obținând o performanță deosebită, în toate
transformările care au avut loc în sectorul energetic în general, și în cadrul SEN în special,
după anul 1990. Astfel, domnul Octavian Lohan a participat la procesele de interconectare la
rețeaua electrică europeană și de cuplare a celor două zone europene sincrone, la cele de
implementare a piețelor de energie electrică, de operare coordonată și de integrare a
resurselor regenerabile în SEN, gestionând fiecare etapă la un nivel ridicat de performanță.

De-a lungul timpului domnul Octavian Lohan și-a pus amprenta în dezvoltarea și modernizarea
SEN și a CNTEE Transelectrica SA, din diferite poziții de conducere: Director al Dispecerului
Energetic Național, Director de Divizie UNO-DEN, Director General, Director General Adjunct
și membru al Directoratului.
Pierderea este una dureroasă pentru specialiștii din CNTEE Transelectrica SA, pentru că de
la el toți am învățat nu numai ce înseamnă să fii un bun profesionist, dar și ce înseamnă
să-ți faci cu dragoste și dăruire profesia pe care ți-ai ales-o. De aceea, domnul Lohan a fost
apreciat, respectat și iubit atât ca profesionist, cât și ca om și coleg excepțional. Personalitatea
domnului Lohan inspira încredere și optimism, el privea totul cu flexibilitate, dar rămânea un
om integru și robust.
Domnul Octavian Lohan, formator al specialiștilor de azi din DEN și CNTEE Transelectrica SA,
coleg, frate și părinte pentru mulți, va rămâne mereu în amintirea colectivă a Transelectrica,
drept un exemplu desăvârșit de profesionalism și devotament.
Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
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