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Domnule Prof. dr. ing. Călin-Andrei Mihăileanu, 

 

Sunt oameni care numai prin simpla lor prezență sfințesc locul în care s-au născut și a căror personalitate 

“luminează” și “iluminează” toate domeniile în care își desfășoară activitatea. 

Una dintre eminentele personalități pe care, prin voința Domnului, le are sistemul energetic românesc 

și care, decenii la rând, în calitate de Secretar și apoi de Vicepreședinte al Comitetului Național Român al 

Consiliului Mondial al Energiei, au contribuit la prestigiul de care se bucură astăzi comunitatea energetică 

din România, sunteți dumneavoastră, domnule Călin Mihăileanu. 

Personalitate de excepție, înzestrat cu haruri alese, profesionist de marcă și diplomat din naștere, găsiți 

întotdeauna modalitatea cea mai potrivită pentru a face din România o prezență activă și respectată în 

concertul energeticienilor de pe mapamond. 

De-a lungul carierei ați participat activ la toate manifestările tehnice și științifice organizate în cadrul 

Consiliului Mondial al Energiei, contribuția dumneavoastră de excepție fiind întotdeauna apreciată la cel 

mai înalt nivel. 

Ne plecăm în fața voinței dumneavoastră de a vă retrage din rândul membrilor activi ai Comitetului 

Național Român al Consiliului Mondial al Energiei. 

Dar, pentru că personalitatea dumneavoastră carismatică și-a pus deja o puternică și îndelungată 

amprentă asupra acestui comitet, ne permitem să vă rugăm să ne fiți în continuare alături. 

Și, pentru că suntem convinși că mai aveți încă multe de spus generațiilor actuale și viitoare de 

energeticieni din România și din lume, vă rugăm să ne faceți onoarea de a accepta calitatea de Membru 

onorific al Comitetului Național Român al Consiliului Mondial al Energiei. Avem certitudinea că harul, 

cunoștințele și experiența dumneavoastră în domeniu vor fi în continuare benefice pentru viața comitetului 

pe care cu onoare l-ați condus atâtea decenii. 

Cu speranța că ne veți face onoarea de a accepta calitatea de membru onorific al CNR – CME, ne face 

plăcere să vă invităm să participați alături de noi la întrunirea Adunării Generale a CNR – CME care va 

avea loc în ziua de luni 29 ianuarie 2001, orele 1600, la sala de ședințe a ISPE. 

Vă rugăm domnule Călin-Andrei Mihăileanu, să considerați că onoarea de a fi alături de noi, în orice 

împrejurare, va fi a noastră și ne-ar bucura să nu pregetați niciodată să ne-o faceți, atunci când împrejurările 

v-o permit. 

Rămâneți, pentru noi, firul de orientare și ținta de atins. 

 

PREȘEDINTE 
Prof. Dr. ing. Aureliu Leca 

 

 


