
 

 

 
 

 

                          
  

                                            

 

 
 
 

MARȚI....... 

Scris de Radu GRUIA 
         28 august, conform programului stabilit odată cu schimbarea locației de 
desfășurare a spectacolelor noastre. Final de sezon estival, pot să afirm de 

excepţie, datorită duratei temperaturilor caniculare,  fără precedent pe meleagul 
bucureştean....... Mă rog, nu am acces la baza de date a Institutului Naţional de 

Meteorologie, dar personal sunt convins că nu am mai trăit ceva asemănător.... 
Poate la Lagos, dar acolo am „trăit” trei săptămâni , şi am avut – slavă Domnului 
– parte de echipamente de climatizare. Şi de şopârliţe pe pereţi, care mâncau tot 

soiul de vietăţi ostile şi potenţial periculoase. Tot acolo am văzut o chestie care 
mi-a rămas – absolut automat în memorie – referitor la o „invenţie” sovietică 

aplicată generalizat pe maşinile ambasadei lor : un ventilator ambiţios plasat pe 
bordul vehicolului, orientat către figura şoferului, căruia îi ridica vâlvoi coafura, 
astfel încât era imposibil să nu te sperie în trafic. Aveai parte live de Ucigă-l-ar 

Toaca în viteză pe carosabilul municipal ! ( Cât de cât. Mă rog...) 
În afara temperaturilor excesive şi lipsa climatizării ( acasă n-a funcţionat toată 

vara datorită căderilor severe de tensiune – frecvent peste 50 V ), am intrat şi în 
criză de timp pentru redactarea revistei din august, pe care a trebuit s-o rezolv 
în....2 zile! Noroc că aveam materialele pregătite, trimise de colegii de redacţie, 

cărora profit de ocazie să le mulţumesc încă odată pentru atenţie. Concret, 
datorită timpului prea scurt, n-am reuşit să mai comentez fotografiile din afişul 
spectacolului, fapt remarcat bineînţeles de „beneficiari”...... Scuze ! 
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         Spectacolul oferit de această dată de trupă, a fost – aşa după cum ne-am 
obişnuit – plăcut şi antrenant, adică exact ca de obicei. Cum spuneam „ distribu-

ţia de rulaj”, adică acea parte a prezenţei care participă cu intermitenţă la eveni-
ment, şi-a făcut „datoria” pentru asigurarea cvorumului şi de această dată. 

A devenit, se pare, o chestie raţională, obiectivă, pentru că ar fi literalmente 
absurd să pretindem tuturor celor care frecventează amuzantul nostru „hoby”, să 
o facă sistematic. În sfârşit, din punct de vedere psihologic treaba nu este de loc 

simplă, necesitând, fără niciun dubiu, o investigaţie de specialitate pe care eu 
unul nu sunt – desigur - în stare să o fac. Ca atare, revin la opţiunea iniţială – un 
observator dedicat, capabil de umor, în scopul asigurării confortului narcisic al 

grupului subiect. ( Nu cred că vă interesează opinia lui Freud despre umor !) 
 

         Distribuţia a fost următoarea: 
 

 Coca Dumitru, Gabi Gheorghe, Ileana Gruia, Rodica Nicolescu, Nina 

Olaru, Mihaela Tihan şi Ani Vanca 
 

 Florin Drăgănescu, Nae Enescu, Constantin Dumitru, Vali Gheorghe, 
Marian Grădişteanu, Radu Gruia, Marin Moise, Riri Pop (sr), Riri Pop 
(jr), Adrian Popa, Ionel Stănescu, Radu Stoian, Mirel Vanca şi Mircea 
Zainea  

 
 

AFIŞUL ÎNTÂLNIRII 
Fotografii: Nae ENESCU şi Radu GRUIA 
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Sursa: MECANICII’61, Anul 8, # 8/72,septembrie 2012 EE          Scris de Adrian POPA 

 
Marţi 4 septembrie 2012, colegul nostru Florică Mindoiu a trecut la 

cele veşnice după o împovărâtoare suferinţă. Joi 6 septembrie a 

fost înhumat la Cimitirul Popeşti Leordeni, fiind însoţit pe ultimul 

drum şi de colegii Rodica Nicolescu, Mircea Zainea şi Adrian Popa. 

 Florică Mindoiu, oltean get-beget, mai corect, gorjan 

originar din Tg. Jiu, a văzut lumina zilei în 1929 de ziua Sfinţilor 

Constantin şi Elena, în casa familiei Ion şi Maria Mindoiu (tatăl 

un cismar încadrat în poliţie ca meseriaş şi responsabil cu 

cazarmamentul !). A avut un frate mai mic cu cinci ani, 

Constantin. 

 Primele patru clase primare le-a făcut în Tg.Jiu, după 

care a urmat cursurile unei şcoli tehnice din comuna Vlădeni, 

ceeace l-a ajutat să intre la Liceul Industrial din Turnu Severin, 

pe care l-a absolvit în 1948. La vârsta de 19 ani, s-a angajat - ca 

absolvent al liceului industrial – ca proiectant la Uzina Mecanică Sadu Bumbeşti, unde a lucrat 

până în octombrie 1950 când a fost încorporat în armată. În cei trei ani de militărie, o adevărată 

odisee (povestită cu har de „Nea Florică” în monografia Promoţiei ’61 Mecanică – ediţia 2011) care 

l-a marcat mult, a făcut şi un an de facultate (1952 – 1953) la Academia Tehnică Militară. S-a 

reîntors la Uzina Mecanică Sadu, unde a lucrat în continuare ca proiectant până în 1955, când s-

a angajat ca tehnician la Uzina din Colibaşi – Piteşti unde a lucrat până in 1957. Angajat fiind 

aici, s-a înscris la Facultate de Mecanică – cursuri fără frecvenţă, transferându-se în toamna lui 

’57 la cursurile de zi, devenind din anul II colegul nostru. 

 În anii de studenţie – când locuia la căminul de familişti împreună cu soţia, doamna 

Elena Mindoiu (cu care se căsătorise în 1950) – era poate cel mai pregătit să se formeze ca un 

adevărat inginer : avea în spate patru ani de proiectant, un an de student la Academia Tehnică 

Militară, doi ani de tehnician la Uzina de la Colibaşi şi condiţii propice de studiu şi lucru la 

proiecte (avea planşetă în cameră la cămin). 

 Şi într-adevăr Nea Florică n-a desminţit aşteptările nici celor de la Colibaşi, nici 

profesorilor şi nici colegilor care-l iubeau şi respectau, mai ales în anii terminali. După absolvirea 

facultăţii, s-a reîntors la Uzina de la Colibaşi – Piteşti unde a lucrat până în 1966, apoi în 

perioada 1966 – 1969 îl aflăm ca inginer la Fabrica de Motoare Electrice Piteşti. 

 În 1969, devine bucureştean, venind prin ordin al ministrului la IMGB ; aici va lucra timp 

de 20 ani, până la pensie, valorificându-şi exemplar (cu aprecieri pe măsură, traduse în 

promovări în funcţie şi respectul unanim, de la muncitor până la director general) experienţa în 

domeniul SDV –urilor, acumulată ca şef Sector Prototipuri la Uzina de Piese Auto Piteşti, tehnolog 

şef Sculărie la Fabrica de Motoare Electrice Piteşti. În IMGB a ocupat pe rând funcţiile : şef Atelier 

Proiectare SDV-uri, şef Secţie Sculărie, Sculer Şef ş.a. 

 În primii ani ai deceniului al 8-lea, personal mă mândream cu faptul că în şedinţele cu 

colectivul de conducere al marii uzine bucureştene ne întâlneam trei colegi din Promoţia ’61 

Mecanică : nea Florică Mindoiu – şef Secţie Sculărie, Lucică Georgescu – şef Secţie de Producţie 

Turbine şi subsemnatul – şef Serviciu Tehnic Turbine. Şi Nea Florică a rămas ultimul pe redută la 

IMGB ; până la pensie. 

            Mare bucurie i-a produs participarea la Agapa Semicentenară ! Cât de optimist şi prompt 

a răspuns la solicitările de a scrie C.V.-ul (format standard) şi chiar ceva în plus. S-a hotărât 

însă, să micşoreze numărul octogenarilor promoţiei. Dar – ca să utilizăm, în final, şi o notă mai 

optimistă – ne vom strădui să completăm şi să suplimementăm numărul acestora.  Şi o vom face 

chiar din luna aceasta !   

              PLECAŞI NEA FLORICĂ 

ACOLO UNDE NU ESTE DURERE, 

NICI ÎNTRISTARE, NICI SUSPIN 
 

Florică Mindoiu la 15.09.11 

 La Agapa Semicentenară 
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Sursa: MECANICII’61, Anul 8, #8/72, septembrie 2012 EE                          Scris de Mirel VANCA 
 

13.05.1982 

Am reluat serviciul. N-am fost eliberat din funcţie. Mi-am reînnoit, verbal, 
cererea faţă de directorul general al centralei industriale şi faţă de ministrul 
adjunct. Ca să forţez decizia, am intrat într-un fel de grevă: am refuzat să stau în 
centrală mai mult de 10 ore zilnic şi să mai efectuez  serviciul de 24ore. Ca urmare, 
ministrul adjunct Dobrişan, mi-a promis eliberarea din funcţie. 

7.07. 1982  
Încerc  să relatez ce s-a întâmplat în perioada în care n-am mai scris în jurnal. 

N-am fost încă schimbat din funcţie. Îmi continui „greva”. În ultimele două luni, în 
special în luna iunie,  termocentrala a funcţionat slab. Atmosfera este apăsătoare, 
deşi nu mai avem pe cap atâţia şefi. Sistemul Energetic din România a fost 
conectat cu cel a ţărilor din CAER, care preiau şocurile provocate de noi. În afara de 
asta există apă în lacuri şi hidrocentralele funcţionează din plin, iar vârfurile de 
sarcină în sistem sunt mai mici decât cele din iarnă. 

8.07.1982 
Am aflat că mi se pregăteşte schimbarea. Nu este uşor, pentru că nu există un 

sistem de pregătire a cadrelor de conducere şi nu există modalităţi de a tenta 
oamenii valoroşi să accepte funcţii de răspundere. Retribuţia unui director n-o 
depăşeşte cu mult pe cea a unui şef de secţie. Există cazuri când unii muncitori 
câştigă mai bine decât directorii. Directorilor nu li se asigură nici o înlesnire şi nici 
un avantaj faţă de un muncitor de rând. Dezavantajele însă, sunt numeroase: 
răspunderea mare care îţi creează o nelinişte continuă, orele nenumărate petrecute 
în uzină, sacrificarea vieţii personale şi familiale, insatisfacţii numeroase. 
„Avantajele” sunt de ordin formal: ţi se acordă mai multă consideraţie de către 
semeni ceea ce pe unii îi măguleşte şi îi determină să accepte funcţia de director cu 
care ştiu să se împăuneze, deşi nu are avantaje materiale, iar „torturile” fizice şi 
psihice nu lipsesc. 

În cele două luni de când sunt în „grevă”, m-am refăcut din punct de vedere 
fizic şi nervos, lucrez cu mai multă tragere de inimă şi cu mai mult spor. Simt că fac 
mai mult decât în zilele în care stăteam în centrală cu nemiluita. Lucrul acesta însă 
îl văd şi îl apreciez numai eu, nu sunt în stare s-o facă şi şefii mei, pentru care 
măsura activităţii este numărul de ore de stat în centrală. Stând multe ore în 

centrală, fără să faci mare lucru, e o modalitate sigură de-a te evidenţia. Ce fac în 
timpul liber? Mă odihnesc, gospodăresc, citesc, mă plimb. Mă simt bine, dar nu 
sunt pe deplin satisfăcut. Simt nevoia să fac tot timpul ceva folositor, să am un 
program, să urmăresc un ţel. Sper ca lucrul acesta să-l reuşesc după ce voi scăpa 
de funcţia de conducere. M-am ocupat mai mult de copii, dar nu meditându-i, lucru 
pe care mărturisesc că nu mai sunt capabil să-l fac fără o pregătire prealabilă, ci 
făcându-le programe şi supraveghindu-i să şi le îndeplinească.  Mihai termină 
liceul  anul viitor şi va da examen de admitere la facultate. Vlad are, în anul 
acesta, examen de treapta I-a la liceu. 

9.07.1982  
Directorul uzinei aproape că nu mă mai bagă în seamă. 

JURNAL DE ENERGETICIAN (7) 
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Dă dispoziţii peste capul meu, face lucruri în care nu mă consultă. De fapt, n-o 
făcea în prea mare măsură nici înainte de a intra eu în „grevă”. Are un stil ciudat. 
Participă la numeroase şedinţe la judeţ sau la Centrala Industrială şi nu ne spune 
ce s-a discutat acolo. În astfel de şedinţe se dau tot felul de sarcini noi. E adevărat, 
unele din ele nu merită nici o atenţie. Sunt atât de multe acţiuni şi campanii că nu 
începi bine una şi trebuie să o abandonezi în favoarea alteia. Ar fi  de o mie de ori 
mai bine să ne apucăm de mai puţine lucruri iar cele de care ne apucăm să le 
facem bine şi să le ducem până la capăt. Sunt prea multe ideile care le vin peste 
noapte şefilor noştri, prea mare graba de-a le pune în practică şi prea mari greşelile 
care se comit din cauza asta. Cu prea mare uşurinţă se dau la o parte orânduielile 
şi obiceiurile tradiţionale în favoarea improvizaţiilor. În astfel de situaţii, oamenii, 
copleşiţi de prea multe sarcini şi acţiuni, sunt de-a dreptul zăpăciţi,  nu ştiu de care 
să se apuce, căruia să-i dea mai mare atenţie, şi pentru că nu pot face o sută de 
lucruri deodată, nu fac nimic. Ce le intră pe o ureche le iese pe cealaltă, aşteaptă 
să facă alţii ceea ce ar trebui să facă ei, văd cum se alege praful de toate, fac haz 

de necaz şi, din când în când, îşi mai strâng cureaua. 
Românul îşi manifestă nemulţumirea şi lipsa de adeziune, ignorând sarcini şi 

persoane, făcând şi spunând bancuri, de cele mai multe ori savuroase. Bancurile 
sunt un nemaipomenit barometru al stării de spirit al naţiunii. 

13.07.1982 

Situaţia în centrală e proastă. Sarcina este de doar 450 MW. Situaţia o resimte 
şi Sistemul Energetic. Nu se pot asigura cu energie electrică irigaţiile, tovarăşul 
prim-ministru Dăscălescu a convocat la el conducerea MEE. După această 
convocare ministrul Cocârlă îl beşteleşte pe directorul nostru, iar acesta pe noi. 

Directorul comercial Vaida pleacă director prim la Turceni. Mi-a propus funcţia 
de director tehnic acolo. Am refuzat. 

De câteva zile citesc „Sfidarea mondială” a lui Jean Jaques Servan-Schreiber. 
Cartea se referă şi la o serie de evenimente petrecute în lume mai ales după cel de 
al Doilea Război Mondial, evenimente despre care presa noastră, radioul, TV 
(mass-media) ne-au informat în linii destul de generale. Sunt încântat să iau 
cunoştinţă de ele. 

16.07.1982 
Ieri am fost eliberat din funcţia de director tehnic al IE Rovinari (Întreprinderea 

Electrocentrale Rovinari) şi în locul meu a fost numit inginerul Vişan Constantin, 
fost director al exploatării de combustibil. 

A avut loc o şedinţă  a COM şi a Comitetului de Partid pe întreprindere având 
pe ordinea de zi un singur punct: măsuri organizatorice. Au participat din afară: 
ministrul adjunct Costea, directorul general al centralei industriale, 
Constantinescu, secretarul cu probleme economice al Comitetului Judeţean de 
Partid, Bodescu, primul secretar al Centrului Industrial Agrar Rovinari, Răuţescu. 

Constantinescu a anunţat că la cererea mea am fost eliberat din funcţie, din 

motive de sănătate şi a dat citire deciziei de numire a lui Vişan. Mi-a înşirat mai 
multe lipsuri din activitatea mea: n-am pregătit bine lucrările de reparaţii, 
reparaţiile n-au fost executate bine, că n-am analizat corespunzător avariile avute, 
că am depăşit consumul specific de combustibil şi consumul propriu tehnologic, că 
personalul este insuficient pregătit şi nu ne-am ocupat îndeajuns de pregătirea lui 
profesională. În final, mi-a mulţumit ,totuşi, pentru activitatea depusă, şi mi-a cerut 
ca în funcţia în care voi fi numit să depun toate eforturile pentru bunul mers al 
centralei. 

Mi s-a dat cuvântul. Am spus că nu vreau să comentez observaţiile care mi s-
au făcut (observaţii adevărate, dar incorect să le pui în cârca unei singure 
persoane, ele fiind, de fapt, rezultatul activităţii unui sistem, care este alcătuit 
greşit şi funcţionează defectuos). Am atras atenţia că atât eu cât şi ceilalţi 
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conducători ai acestei întreprinderi foarte grele, nu avem nici un fel de pregătire de 
conducere, că am fost şi suntem nişte amatori, conducem întreprinderea după 
metode învechite, aceleaşi de acum 30 de ani. Am atras atenţia, apropo de 
acuzaţiile care mi s-au adus, că uzina de reparaţii, uzina de combustibil, serviciul 
de programare şi pregătire a lucrărilor de reparaţii nu sunt subordonate 
directorului tehnic, fapt care îl lipseşte pe acesta de un instrument important în 
realizarea producţiei, de care răspunde. Am reluat ideea mai veche conform căreia 
Centrala Industrială şi Ministerul trebuie să se ocupe mai mult de uzină, iar ISPE şi 
ICEMENERG (institutele de proiectări respectiv cercetări ale ministerului) să-şi facă 
mai mult simţită prezenţa în uzină.. Am făcut propunerea ca ICEMENERG-ul să 
aibă o filială pentru Rovinari şi Turceni a cărei sarcină principală să fie analiza 
cauzelor avariilor şi incidentelor şi luarea măsurilor necesare ca ele să nu se mai 
repete. L-am felicitat pe Vişan şi i-am promis tot sprijinul meu. 

Au mai luat cuvântul directorul întreprinderii, Răuţescu, Costea, Vaida, 
Dănăşel, Bodescu. Directorul mi-a mulţumit pentru activitate până la un moment 

dat (momentul când eu am dat glas neînţelegerilor noastre), Răuţescu a ţinut să 
sublinieze că neajunsurile activităţii mele se datorează în mare măsură colectivului 
în care am activat şi care nu m-a sprijinit destul, Vaida a avut despre mine numai 
cuvinte bune şi a ţinut să precizeze că compartimentul tehnic şi de producţie pe 
care l-am coordonat e cel mai greu din centrală. Costea a făcut şi el o enumerare a 
lipsurilor mele şi a colectivului în care am lucrat, subliniind situaţia grea a 
sistemului şi sarcinile ce ne aşteaptă. Dănăşel (secretarul Comitetului de Partid pe 
întreprindere) după câteva cuvinte de apreciere s-a referit la lipsurile colectivului şi 
s-a angajat să tragă cu mai mare fermitate la răspundere pe cei care nu-şi fac 
datoria.  În sfârşit, Bodescu a spus multe, pe un ton ridicat şi iritat, nu atât 
adresându-mi-se mie cât colectivului. Nici asupra mea şi bănuiesc că nici a 
colectivului, cuvântarea lui n-a făcut nici o impresie. De câte ori l-am ascultat am 
avut impresia că vorbeşte în van, deşi pe lângă generalităţile pe care le debitează 
se referă şi la câteva fapte concrete. 

EPILOG 
19.07.2012 

Fac un salt de 30 de ani pentru a reda participarea mea la aniversarea a 40 
de ani de la punerea în funcţie a Termocentralei Rovinari (conexiunea la Sistemul 

Energetic Naţional a blocului nr.1, din centrală), ocazie cu care închei 
transcrierea unor secvenţe din acest jurnal. 

Am revăzut centrala după zece ani. Acolo unde a fost blocul nr.1, sunt acum 

doar fundaţii! Dacă ştiam, aş fi dus o coroană sau nişte flori, aşa cum se 
obişnuieşte când mergi la cimitir.  În locul lor celor două blocuri de 200MW 

(etapa I-a), casate, se preconizează să se monteze un bloc de 600 MW.   
Pe cele patru blocuri de 330 MW fiecare (etapa II-a), le-am găsit în funcţiune,  

la sarcini dictate de reglajul putere-frecvenţă din sistem, apropiate de puterea lor 

nominală (sarcina pe centrală era de 1100 MW!). Blocurile erau în schemă 
completă, cu toate automatizările în funcţiune. Se cuvenea să merg acolo cu 
nişte cununiţe, din acele care se dau elevilor premianţi. Mi  s-a spus că este o 

funcţionare obişnuită! M-am mirat, deoarece acum 30 de ani n-am reuşit 
niciodată asemenea performanţă ( când am depăşit sarcina de 1000 de MW, 

foarte rar, am făcut-o şi cu ajutorul blocurilor defuncte). Blocurile de la etapa II-a 
au trecut, începând cu anul 1992, prin mai multe etape de retehnologizare. Două 
din ele au acum şi instalaţii de desulfurare a gazelor de ardere (adevărate uzine, 

în uzină!), iar camerele lor de comandă arată ca cele de pe un cosmodrom. 
M-am bucurat să văd că centrala arată bine şi că blocurile funcţionează la 

parametrii de proiect. Înseamnă că ea a încăput pe mâini bune. Le urez actualilor 
ei  „servanţi”, LA MULŢI ANI! 
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Sursa: MECANICII’61, Anul 8, # 8/72, septembrie 2012 EE 

 
Nota redacţiei 

Continuăm prezentarea opiniilor colegilor noştri, cu accent pe tematica „ Producţia 

naţională industrială”. Opiniile care urmează, ca şi cele prezentate în apariţia din 

august, sunt răspunsuri la demersul  domnului profesor Stoian PETRESCU. ( Text 

integral apărut în # 7/71, august 2012,  al revistei )  

     

Opinie personală  

         Marian GRĂDIŞTEANU 
 
       1. Sunt de părere că în prezent ar trebui stimulate manufactura şi pentru 

început, micile ateliere orăşeneşti şi săteşti, care la un moment dat pot ajunge la 
producţie de serie mică, ce va crea noi locuri de muncă şi nevoia de şcoli 

profesionale. O condiţie necesară şi indispensabilă este crearea unor surse de 
energie, accesibile ca preţ, pentru micii producători. In acest sens, propun să fie 
întocmită la nivel naţional o hartă a zonelor în care s-ar putea dezvolta aceste 

mici industrii, unde ar fi posibilă şi amplasarea unor generatoare eoliene (zone cu 
vânt). O astfel de dotare energetică ar favoriza şi înfiinţarea unor centre de 

încărcare a bateriilor auto, în situaţia în care în ţara noastră se va dezvolta 
producţia de automobile electrice. 
       2. Încurajarea şi ajutorarea locuitorilor din mediul rural şi a cabanierilor 

pentru utilizarea panourilor solare pentru încălzire şi apă caldă şi a panourilor 
fotovoltaice cu toate accesoriile de protecţie împotriva incendiilor. 
       3. Dotarea tuturor primăriilor oraşelor din zonele inundabile cu bărci 

pneumatice, pentru situaţii de urgenţă. 
       4. Amenajarea pe canalul Dunăre - Marea Neagră a porţiunilor rectilinii de 

pe cursul apei pentru antrenamente şi concursuri de canotaj, cu dotările 
necesare: hangare pentru ambarcaţiuni, ateliere de întreţinere şi reparaţii, spaţii 
de cazare pentru sportivi, minihoteluri pentru turişti, etc. 

       5. Proiectarea şi executarea unor reţele de alimentare cu apă a unor 
hidranţi montaţi în parcurile împădurite, dotate cu pompe corespunzătoare ca 

debit şi presiune, care să fie în grija ocolurilor silvice pentru întreţinere şi 
colaborare cu pompierii. Costurile ar fi mult mai mici faţă de pierderile produse 
de incendii.  

       6. Amenajarea hidrotehnică a lacului Ciurel prin montarea unei turbine 
hidro în zona barajului sau amenajarea malului dinspre parcul Crângaşi  cu 
turbine hidraulice de mică putere şi a unui canal de fugă pentru aceste turbine 

în lungul malului spre albia Dâmboviţei, în zona ştrandului, care să se lege cu 
canalizarea de evacuare a apelor menajere de sub albia râului. Există turbine de 

fabricaţie suedeză care, se pare (după o informaţie de la ISPH), în prezent au fost 
preluate de japonezi, care produc energie şi la căderi H=7-9m. O amenajare 
hidrotehnică a barajului, se pare că a existat înainte de al doilea război mondial. 
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       7. Am sugerat încă din anul 2009, construirea din fonduri europene a unor 
tuneluri de legătură între Muntenia şi Ardeal, pe sub muntele Făgăraş sau Iezer. 

Propunerea a fost înaintată (ca sugestie din partea unui cetăţean obişnuit) şi la 
Ministerul Transporturilor. Am primit răspuns: “proiectul nu este eligibil în 

cadrul programului operaţional Sectorial - Transporturi, portofoliul de proiecte a 
fost deja stabilit pentru această perioadă”. 
       8. Există deja construite instalaţii de reciclare a deşeurilor menajere, care 

pot funcţiona, dacă edilii locali ai oraşelor, unde pot fi amplasate, ar colabora şi 
nu s-ar opune la colectarea acestor deşeuri. Am aflat de curând, întâmplător, de 
realitatea acestei situaţii de la unul din investitorii care au contribuit la 

realizarea acestor instalaţii.  
 
Opinie personală   
 

Este posibilă revigorarea industriei româneşti ? 

                  Adrian POPA 

            

      MOTO : God, grant me : 

           Serenity to accept 

           The things I cannot change ; 

           The courage to change 

           The things I can ; 

           And wisdom to see the difference !  

 

 Pentru a răspunde provocării colegului nostru prof. dr. ing. Stoian Petrescu 

(cu atât mai lăudabilă cu cât vine din partea unuia care n-a fost combatant în 

tranşeele industriei din România, toată viaţa sa profesională fiind un „om de 

catedră”), trebuie să ne asigurăm apriori – mai ales acum când ne-am apropiat 

de vârsta senectuţii, când nu ne permitem hazardări – că ne angajăm într-o 

acţiune cu oarece sorţi de izbândă ; altfel să ne vedem de ale noastre (vezi moto-

ul). Pentru a estima capabilitatea schimbării unei stări de lucruri, trebuie să 

înţelegem ce şi cum a fost creată. Să putem găsi un răspuns întrebării : mai 

poate fi revigorat ceeace a fost demolat în mod atât de organizat, de concertat, de 

profesionist ? 

 Este astăzi de necontestat faptul că decembriada (evit cu grijă termeni ca 

„revoluţia” sau „lovitura de stat” din 1989, pentru a mă distanţa de „politologii” 

care contestă prima alternativă exemplificată pe motiv c-ar fi fost manipulată, 

deşi în 1789 ce a fost cu Marea Revoluţie Burgheză din Franţa, sau în 1917, cu 

Marea Revoluţie Socialistă din Octombrie ?) a adus pagube materiale – şi nu 

numai – României, mai mari decât cele două războaie mondiale la un loc. 

Bineînţeles, nu instantaneu, în acele zile de sfârşit de an 1989, ci prin ce i-a 

urmat. 

         Prima acţiune – de natură propagandistică – a fost denigrarea industriei 

româneşti, confundată de un „om de catedră” ajuns în înalte funcţii de stat cu un 

morman de fiare vechi. El nu văzuse nici una din marile uzine bucureştene 

(măcar !). Mă simt dator să povestesc o mică întâmplare petrecută în primăvara 

anului 1989, acum când mai există martori participanţi la aceea secvenţă. 

Lucram la ICPET, unde se prelucrase întreaga documentaţie primită de la 

General Electric SUA, în cadrul licenţei pentru turbina cu abur de 600 MW, 
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destinată centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă şi care se realiza aproape 

integral în IMGB. Venit într-o vizită de lucru la Bucureşti, unul din directorii 

marii firme americane licenţiatoare a dorit să vadă facilităţile de fabricaţie din 

uzina bucureşteană. Fiindcă lucrasem ani buni acolo şi îi eram partener de 

discuţii pe probleme legate de asimilarea licenţei, l-am însoţit în calitate de ghid, 

împreună cu o delegaţie numeroasă (americani General Electric şi conducători 

tehnici ai IMGB). Aveam ce să-i arăt. Maşini unelte înalt performante – 

majoritatea cu comandă numerică – produse de firme germane şi franceze de 

prestigiu, dar şi un strung carusel de fabricaţie românească, cel mai  mare la 

aceea dată în Europa. La sfârşitul vizitei, s-a oprit lângă un strung Hoesch, pe 

care se prelucra un rotor al turbinei de 600 MW şi a spus doar atât : 

INCREDIBILE ! Toţi participanţii la vizită am fost invitaţi de directorul general în 

sala de consiliu a Centralei Industriale de Utilaj Energetic la un cvasi-dineu. Cu 

acest prilej, boss-ul de la General Electric a cerut permisiunea să spună câteva 

cuvinte (voi încerca să reproduc cât mai exact): „Voi fi foarte scurt. Sunt 

impresionat de ceeace am văzut în halele de producţie. Noi nu avem la Connecticut, 

ce aveţi dumneavoastră aici. Sigur nu aveţi nici o problemă tehnologică în 

realizarea componentelor turbinei de 600 MW ! Dar am văzut câteva din aceste 

bijuterii de maşini-unelte care nu lucrau. Mare păcat ! La noi este o parabolă cu un 

părinte care şi-a blestemat copiii că nu foloseau eficient averea pe care le-o lăsase, 

o investiţie importantă. Aveţi grijă !” Asta a fost tot. No comment ! 

         A doua acţiune a fost aceea a privatizării, ca formă de manifestare a urii 

noastre împotriva comunismului (şi chiar socialismului, ce mai conta !) şi iubirii 

fără limite a capitalismului. Nimic nu mai trebuie să fie al statului, orice părticică 

din această avere trebuie să aparţină cuiva. Treaba lui ce-o face cu ea ! Şi 

amatori au fost mulţi, fie din ţară, fie din afară. Ca preţurile de evaluare să fie cât 

mai mici (uneori ridicole) s-a iniţiat campania de devalorizare a mari fabrici 

exportatoare de utilaj petrolier (locul II în lume), de maşini electrice, de tractoare, 

de autoturisme de teren, până la atingerea preţului per Kg a fierului vechi. Aşa 

au apărut pe harta Bucureştiului marile mall-uri din Militari, din Pantelimon, 

marele teren viran de la podul Timpuri Noi (a mai rămas doar numele !) etc. Câte 

din întreprinderile mari privatizate (încă în picioare) mai produc în profilul lor de 

activitate şi cât ? Câte turbine s-au produs la General Turbo S.A. (o părticică din 

fostul IMGB) în înfloritoarea perioadă capitalistă postdecembristă ? Nici una ! 

 Cu sau fără voie (mai exact, de nevoie, fiindcă trebuia să ne câştigăm un 

salariu de subzistenţă), am fost părtaşi la subminarea a ceeace se străduia, se 

încăpăţâna să încerce să producă în profilul pentru care exista dotare adecvată. 

 La începutul ultimului deceniu al secolului trecut, s-a declanşat acţiunea 

de retehnologizare, în mod deosebit a ramurilor încă de stat, în speţă, industria 

energetică. În deplină cunoştinţă de cauză, ca implicat direct, am asistat la 

fraudarea României de către o „firmă de consultanţă” înfiinţată ad-hoc, în acest 

scop, în baza ameninţării că nu se capătă credit de la BERD, dacă importurile de 

completare nu se fac din UE şi nu sunt supervizate de o firmă de consultanţă 

străină. Aşa s-a ajuns să se importe cuplă hidraulică Voith de la o firmă germană 

la de trei ori preţul oferit de Voith –Austria (fabricantul de origine), să ni se ofere 

ca piesă de schimb pentru turbina de 330 MW, rotor paletat de la BBC (fabricant 

de turbine de reacţiune), în loc să se ia din ţară, de la IMGB (fabricantul de 
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origine), în timp ce acesta din urmă avea comenzi să acopere nici măcar un sfert 

din capacitate. Astăzi suntem în stare să ne mândrim că două din cele şase 

grupuri de 330 MW retehnologizate (restul au şi fost dezafectate) merg bine. Dar 

cu ce preţ ?! 

 Comerţul exterior românesc a fost boicotat în mod deliberat spre 

compromiterea numelui câştigat de industria noastră în anii negri socialişti. La o 

reparaţie capitală a unui cazan Vulcan la Rafinăria Naţională din Karachi (a doua 

ca mărime din Pakistan), ofertele pentru echipamente (piese de schimb) 

transmise de furnizorii români (fabricanţi de origine) prin Industrialexportimport 

erau – fără excepţie – cu preţuri mai mari decât oricare altă ofertă străină. Dacă 

cineva de bună credinţă de la vreo agenţie economică din străinătate semnala 

aceste aberaţii, era schimbat din funcţie. 

 Exemplele de mai sus, relatări  ale unor fapte trăite, nu auzite, aparţin 

unui subiect. Câţi ca acesta or mai fi avut constatări asemănătoare ?! Toţi, fără 

excepţie, îşi plâng neputinţa de a fi putut schimba ceva în acest proces organizat, 

concertat (de la denigrarea şi excluderea de pe pieţele externe ale industriei 

româneşti, până la privatizarea cu orice preţ, chiar şi a unor întreprinderi 

profitabile ale statului sau chiar de importanţă strategică) şi monitorizat de 

păpuşarii nevăzuţi. 

 Ca să revigorezi ce a fost demolat, îţi trebuie resurse. Care resurse ? Că le-

am înstrăinat. Am înstrăinat chiar forţa de muncă. Să vrei să reiei astăzi o 

activitate productivă, nu ai cu cine. Nu mai există mână de lucru înalt calificată 

(cvasi exportată în Europa) şi nici măcar nu ai posibilitatea să o reînoieşti, 

nemaiavând şcoli profesionale, şcoli de maiştri. Deci nu există un concept 

sistematic al demolării ? 

 Foarte mulţi din generaţia mea plângem soarta acestui popor. Şi nu 

vorbesc numai de ingineri, tehnicieni. În toate domeniile vieţii sociale. Mi-a 

rămas în minte, ca un strigăt de durere, o mărturisire a doamnei Mirela Fugaru, 

făcută – culmea – când trebuia să-şi serbeze ziua de naştere : „......mă întreb ce 

păcate o fi făcut neamul ăsta al nostru de s-a hotărât Dumnezeu să-l pedepsească 

cu vremuri atât de urâte şi de grele, încât să-l îngenuncheze ?!” 

 Dar să punem punct lamentărilor: să nu admitem că suntem victimile unor 

pedepse dumnezeieşti, să cunoaştem cauzele acestui dezastru, să le analizăm cât 

mai profund, pentru că altfel bunele intenţii ale unora dintre noi vor fi înhămate 

la caleaşca celor ce au învăţat de acuma să tragă foloase – sub masca legii şi  la 

adăpostul puterii – din te miri ce. 

 Sigur, trebuie să ne propunem ceva pentru ieşirea din marasm. Şi dacă 

reuşim, să-i dăm acestei propuneri un contur de obiectivitate colectivă, s-o 

avansăm spre foruri de decizie. (Colegul nostru Constantin Dumitru a încercat să 

sugereze unele căi organizatorice de exprimare a unui punct de vedere autorizat 

al Promoţiei ’61 Mecanică, dar imediat s-au manifestat unele reticenţe, temeri de 

alinieri ideatice sau ideologice.) 

 Avem de acum o experienţă (tristă, dar benefică), încât să ne detaşăm de 

proiecte subscrise zodiei megalomaniei (Combinatul Siderurgic de la Călăraşi, 

când aveai în funcţiune trei principale „cetăţi de foc” la Reşiţa, Hunedoara şi 

Galaţi ; termocentrala pe şişturi bituminoase de la Anina, monument al 

încăpăţânării unui corifeu CNST-ist, cu mare trecere la „tovarăşa academician”, 



                             

20                              MECANICII ’61 POLIBUC  # 8/72, septembrie 2012 EE 

de a împinge ineficienţa „din lac în puţ” etc. etc), dar să şi judecăm la justă 

valoare realizări de prestigiu ale industriei româneşti. 

 Mai contestă astăzi cineva producerea de apă grea în România (de cea mai 

înaltă puritate pe plan mondial, pe baza unei tehnologii absolut originale 

elaborată de academicianul Peculea, cunoscută în lume sub numele de 

„procedeul Peculea”) ? 

Mai contestă astăzi cineva că ce se făcea la Intreprinderea de Mecanică Fină nu 

era util ? Că ceeace se producea la Întreprinderea de Tehnică Medicală, ca 

aparatură şi instrumentar medical, nu-şi găsea întrebuinţare ? Că maşinile 

electrice produse la Electroputere Craiova nu răspundeau unor cerinţe ale 

economiei româneşti şi nu numai ? 

Am ales câteva exemple, în care au fost implicaţi nemijlocit colegi de-ai noştri. 

Chiar nu au nimic de comentat ? Sigur, coordonatele sunt astăzi cu totul altele. 

Nu mai suntem sub imperiul dogmelor aberante : „Import zero” (în realizarea 

unui produs), „Rebut zero” etc. 

 Trebuie să cerem guvernanţilor o strategie pe termen mediu şi lung privind 

revigorarea industriei româneşti, cu priorităţi legate de cerinţele altor ramuri ale 

economiei (agricultura, turismul), crearea unor facilităţi pentru acestea printr-un 

cadru legal adecvat. 

Dacă suntem conştienţi de marea capacitate şi pricepere a demolatorilor (din 

afară, prin ai noştri), trebuie să sprijinim crearea unor forţe conducătoare care să 

contracareze – măcar în parte (adică dând şanse de dezvoltare şi naţiunii 

române, fără teama acuzei de patriotism) – transformarea României doar într-o 

piaţă de desfacere. 

Părerile de mai sus nu sunt nici pe de parte soluţii. Sunt doar îndemnuri la o 

dezbatere absolut necesară, în vederea conturării unei opinii colective, opozabilă 

altora, în cercuri şi cu ocazii posibil de băgat în seamă. 

 Dacă nord-americanii îşi fac griji şi îşi iau măsuri de prevedere, noi să 

bolim în continuare diagnosticaţi incurabil şi doar să punem mâinile pe piept ? 

Câtă dreptate, câtă inspiraţie ai avut dragă Sto, să tragi acest semnal de alarmă ! 

 

NR În continuare, autorul opiniei propune colegilor să răspundă –  cât se poate de 

concret – la 4 întrebări formulate de dânsul, în baza cărora să fie posibilă 

conturarea unui răspuns la întrebarea din  titlul intervenţiei domniei sale. Astfel: 

 

 1. Titlul interogativ se referă la industria românească în general, deşi 

„provocarea” colegului Sto Petrescu are o adresă mai exactă : Industria Construc-

toare de Maşini („engineering”) şi Industria producătoare („manufacturing”). Aţi 

fost implicaţi în această aventură şi înainte şi după decembriadă. Decembriada 

a însemnat pentru industria constructoare de maşini o tabula rasa de comenzi şi 

contracte, chiar în derulare (un singur exemplu : mi-amintesc pădurea de unităţi 

de pompaj petrolier din curtea Uzinei „Vulcan” destinate exportului pentru 

URSS). 

Credeţi că era posibil ca în acel moment, să se găsească o soluţie care să dea de 

lucru capacităţilor productive din Industria Construcţiilor de Maşini ? 
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 2. Credeţi că astăzi – după peste douăzeci de ani – ar fi posibil de reclădit 

anumite ramuri ale Industriei Constructoare de Maşini, funcţie de pertinente pieţe 

(nevoi certe interne sau cereri la export) şi de dotari încă în stare de conservare 

(nevândute încă la „fier vechi”), de posibilitatea asigurării forţei de muncă – cel 

puţin – la nivel minim de calificare ?  

Cunoaştem dotări ca de ex. cele de la General Turbo (parte a fostului IMGB), care 

– datorită unui management tehnic profesional postdecembrist – sunt în 

plenitudinea capacităţilor de prelucrare. După unele opinii (colegul Dan 

Ştefănescu), a reconstrui industria constructoare de maşini este echivalent cu a 

naşte unităţi de producţie, fabrici noi. Nu mai este posibil de revalorificat nimic ? 

 

 3. Cu ce ar trebui să se înceapă ? Consideraţi că investiţiile străine, în 

înţelesul ca să se implementeze în România fabrici din străinătate, care să 

folosească mâna de lucru autohtonă, este singura soluţie ? 

 

 4. Ce ar trebui să facem noi „retraşii” (pensionarii), în măsura în care se 

consideră că am avea capabilitatea de a face ceva cât de cât util (poate să dăm 

sfaturi lui Obama) ? 

 Aşteptăm părerile voastre, dragi colegi ! 
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ARTĂ POPULARĂ MEXICANĂ 
                                                                                               ALBUM 
 

Sursa: MECANICII’61, Anul 8, # 8/72, septembrie 2012 EE,           Prezentare de Corina FIRUŢĂ 
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„Arta populară mexicană” este albumul pe care noi, editura Alcor Edimpex, ne 
străduim să-l pregătim pentru tipar, pentru luna octombrie. Şi textul este interesant 
dar mai ales fotografiile sunt ale unor obiecte pline de culoare şi fantezie. Nu am 
timp să vă fac o prezentare a albumului, nici măcar pe scurt, de aceea vă reproduc 
unul dintre cele mai incitante capitole şi coperta desfăşurată. Vă promit o invitaţie 
la lansare.  
Albumul este scris de Raluca Ciuntu de la Muzeul Ţăranului, care a avut o bursă 
de şase luni în Mexic. Cunoştea deja spaniola, aşa că acum e tobă de tradiţii 
mexicane. Cartea este scrisă pentru specialiştii din etnografie dar şi pentru marele 
public, sper să nu vi se pară prea tehnicistă. 
 

............................................................................................................................ 
 

2.4 Charreria, o tradiþie mexicanã 

Charreria - arta de a domestici, cãlãri şi utiliza calul – este o  preocupare 
specific mexicanã, practicatã fãrã întrerupere din secolul al XVII-lea  care a fost 

declaratã sport naþional în 1923.  
Derivând din spaniolul charro (agricultor din Salamanca), cuvântul aminteşte 

de lucrãtorii de pe marile proprietãţi agricole (haciendas) în care activitatea 

curentã o constituia creşterea extensivã a animaleler. În Mexic, acest termen este 
şi un simbol al masculinitãţii.  

Necunoscutã locuitorilor continentului american înainte de Conquista, cãlãria 
a reprezentat timp de secole un atribut al aristocraţilor spanioli, utilizarea calului 
fiind interzisã membrilor din comunitãţile indigene fapt susþinut prin legislaþia 

ce prevedea cã “el indio, aun el descendiente de reyes, no podia ser caballero, bajo 
pena de muerte”. 

Creşterea animalelor, cu precãdere a bovinelor, a fost reglementatã pe 
teritoriul Noii Spanii încã din secolul al XVI-lea  prin Ordonanţa emisã în 1529 

care intoducea dangaua (mãrcile de fier) pentru a identifica proprietarul calului 
şi al cornutelor mari”. Angajaţi ca lucrãtori pentru a supraveghea creşterea 
animalelor pe vastele domenii agricole aflate în proprietatea spaniolilor, indigenii 

şi metişii nu aveau dreptul de a încãleca, pânã  în 1619, an în care au fost 
solicitate autorizaţii pentru  lucrãtorii care munceau în haciendas. 

Lucrãtorii agricoli au dezvoltat o serie de practici ce au dus la transformarea 
calului dintr-un simplu mijloc de transport într-un partener care, alãturi de 
cãlãreţ, era admirat pentru eleganţa şi mãiestria cu care îndeplinea exerciţiile de 

echitaţie. Astfel, în cadrul preocupãrilor ce aveau ca scop marcarea cu dangaua  

a efectivului de bovine, au fost organizate întreceri, încã din secolul al XVII-lea. 

Acestea au devenit momente importante în cadrul sãrbãtorilor religioase, 

închinate sfinţilor patroni ai domeniului sau stãpânilor. Noua ocupaţie, chareria, 
a dus la apariţia pieselor de costum caracteristice, decorate cu elemente de 
orfevrãrie utilizate ca o marcã socialã doar de proprietarii spanioli.  

De-a lungul secolelor s-au definit caracteristicile charreriei ce prevãd ca optim 
pentru întreceri, calul cu o înãlþime de 150 cm şi masã muscularã mare, cu 

pielea în tonuri închise de brun şi negru, a cãrui pregãtire dura un an.  
Şaua, de tradiþie arabo-hispanicã a suferit o serie de transformãri în procesul 

de adaptare la condiþiile de climã, ducând la apariþia unei şei “de tip mexican” 

compusã din: 
- structura înaltã din lemn, elementele din piele care o acoperã, piesele din 

metal (scara pentru încãlecat), acoperitoarea din blanã pentru a proteja animalul 
pe timp de ploaie; 
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- sarape – piesã de formã dreptunghiularã utilizatã pentru a proteja cãlãreţul 
de frig şi ploaie, ce avea ca precursor mantaua  (jerezana) şi care, a înlocuit 

vechea pelerinã (ruana), fabricatã din lânã, cu un diametru de doi metri ce se 
prindea sub bãrbie cu broşe din argint; 

- echipamentul de cãlãrie, în componenþa cãruia intrã cãpãstrul cu zãbalã, 
pintenii, hamurile, biciul, coarda, macheta, chinga, anquera, haina scurtã şi 

pantalonii din piele, este indispensabil coordonãrii calului şi executãrii 
exerciţiilor; 

 - pintenii, fabricaţi în centrul Amozoc (Puebla), utilizaţi ca mijloace de 

controlare a calului, sunt obþinuţi din fier forjat şi decoraţi prin damaschinare; 
 -  anquera, realizatã din piele şi plãci matalice, fixatã pe crupa calului, este 

utilizatã pentru a facilita antrenarea animalului şi impunerea ritmului; 
- macheta, fixatã în partea stângã a şeii, are decorul dispus pe lamã iar teaca 

ce o protejeazã este realizatã din piele decoratã prin tehnica au- repousse sau 

brodatã cu fibre de agavã, cu motive decorative asemãnãtoare celor realizate pe 
şa. Cele mai importante centre pentru realizarea acestor piese sunt  - 

Ejutla,Oaxaca şi Ayutla,Guerero. 
- chaparreras din piele întoarsã se utilizeazã peste pantalonii din stofã ºi au 

rolul de a proteja cãlãreþul de coarnele bovinelor. Costumul de întrecere este 

completat de pãlãria din fetru decoratã cu fragmente din piele şi broderie aplicatã 
iar cizmele sunt din piele de bovinã.  

Harnaşamentul este specific fiecãrui moment al evenimentului: întrecere, semi 
galã şi galã. 

Corzile, mânuite de charro pentru prinderea animalelor şi realizarea unor 

“desene” aeriene sunt realizate din bumbac (Veracruz), piele, în zonele 
occidentale (Colima, Sinaloa, Sonora) sau din fibre de agave (Michoacan-
Mazamitla, Tinguindin, Ario de Rosales, Tacascuaro, Tecario, Charo şi Jalisco-

Cuyutlan). 
O piesã indispensabilã costumului de întrecere este mãnuşa din piele de cerb, 

purtatã pe mâna dreaptã şi utilizatã pentru fixarea corzilor de gâtul înalt al şeii 
în momentul capturãrii animalelor. 

Întrecerile între charros încep cu o slujbã religioasã publicã şi se continuã cu o 

serie de exerciţii impuse ce constã în: 
- La cala del caballo, exerciţiu ce constã în oprirea bruscã a calului în galop şi 

evidenţierea graţiei acestuia şi a dibãciei cãlãreţului; 
- El coleadero, etapã în care cãlãreţul, din galopul calului, dãrâmã un taur prin 

prinderea acestuia de coadã; 

- El jineto de noviilo - cãlãrirea unui taur, moment ce pune în valoare curajul 
cãlãreţului; 

- Los piales en el lienzo, probã în care sunt utilizate corzile cu ajutorul cãrora 
cãlãreţul va prinde de picioarele din spate o iapã în galop, iar prin înfãşurarea pe 

gâtul şeii a capãtului lasoului  o va pune la pãmânt;   
- La terna este etapa în care trei cãlãreþi imobilizeazã cu lasoul şi dãrâmã un 

taur; 

- Jineteo de yegua constã în cãlãrirea unei iepe fãrã utilizarea 
harnaşamentului, cãlãreţul susţinându-se doar de coama animalului; 

- Manganas a pie y manganas a caballo constã în prinderea de picioarele din 
faţã a unei iepe în galop şi ulterior realizarea unor “desene” în aer (florear la 
reata) prin utilizarea corzii. Figurile realizate poartã denumiri expresive – vântul, 
la tragada, el tiron de ahorcado, el tiron de la muerte. 

- El paso de la muerte este consideratã proba cea mai periculoasã, ce necesitã 
un antrenament de lungã duratã. Se caracterizeazã prin încãlecarea din galopul 
calului a unei iepe sãlbatice, fãrã harnaşament, şi cãlãrirea acesteia pânã în 
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momentul în care animalul dominat va permite descãlecarea sau pânã la cãderea 
pãlãriei de pe capul cãlãreţului.  

Pentru activitãţile curente şi întreceri sunt utilizate pãlãriile din fetru sau din 
fibre de palmier, pantalonii şi jacheta din piele fãrã decor. Costumul de galã se 

remarcã prin broderiile cu fir de argint sau aur aplicate pe pãlãrie şi elemntele de  

orfevrãrie ce decoreazã pantalonii şi jacheta, fabricate din piele sau stofã finã.   

Piesele costumului de charro s-au pãstrat cu insignifiante transformãri. Astfel, 
chaparreras  au evolut din pantalonii de tip zahones, caracteristici portului tradi- 

ţional din regiunea spaniolã Salamanca iar haina scurtã din piele nu a cunoscut 
transformãri majore în privinþa croiului sau al decorului. Excepţie face pãlãria, a 

cãrei formã a evoluat de la exemplarele de secolele XVIII şi XIX, cu calotã înaltã, 
ascuþitã şi boruri întoarse, la cele din a doua jumãtate a secolului al XX-lea, cu o 
calotã rotundã, puţin adâncã şi bor amplu, uşor înãlţat în partea din spate. 

Preocupare specific masculinã, charreria, a devenit un simbol al disciplinei şi al 
curajului, fiind deprinsã la vârste fragede  cãci:   “Charreria şi plânsul se învaţã 
când eşti mucos, nu când ai ajuns bãrbos.” 

 
 

 
 
 

 
 

MEXICAN CHARROS HORSEMAN ON  PRANCING HORSE 
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Sursă: INTERNET 
 
NR. În viața noastră profesională, dragi colegi, materialele au jucat un rol deosebit; 
aș îndrăzni să afirm – de complementaritate. Şi-ar putea imagina cineva un inginer  
care să nu cunoască „in-extenso”  proprietăţile materialelor selecţionate pentru 
realizarea propriilor sale concepte? Cred că sunteţi de acord că răspunsul este NU ! 
Iată de ce, după ce am primit şi lecturat materialul de mai jos, m-am gândit imediat 
la inerenţa apetitului pentru informaţie al unora care, s-au „luptat” din greu, o viaţă 
întreagă, cu limitele fizice ale unor materiale  - cum ar fi metalele - ? Limita la 
rupere, limita de curgere, duritate, rezilienţă, (la rece şi la cald) ş.a. Vă mai aduceţi 

aminte? Sunt sigur!  
Din păcate, materialul despre grafen este cu preponderenţă destinat „laicilor” – 
dacă agreaţi idea că noi suntem „drept-credincioşi”... în tehnologie ! Conţine 
informaţie de ordin general, este conceput într-un stil exibiţionist şi spectacular. 
Dar are informaţie pe care o puteţi fiecare utiliza după dorinţă. Lectură plăcută! 
 
         Acest material este mai rezistent decât diamantul, deşi se întinde ca o 

gumă. Din punct de vedere virtual este invizbil, conduce electricitatea şi cădura 

mai bine decât orice sârmă de cupru, iar greutatea sa este aproape egală cu zero. 

Grafenul este un nou material uimitor care poate revoluţiona aproape orice parte 

a vieţii noastre.Unii cercetători susţin că este cel mai important material care 

urmează să fie creat de la plasticul sintetic, realizat în urmă cu 100 de ani. Acest 

material poate duce la inventarea telefoanelor mobile care pot fi rulate şi aşezate 

în spatele urechii, la televizoare HD la fel de subţiri ca o coală de tapet, şi ziare 

electronice care se îndoaie pentru ca cititorii să le poată împături într-un mic 

pătrat, scrie Daily Mail. Grafenul a fost descoperit în Marea Britanie în urmă cu 

doar şapte ani. Anul trecut, le-a adus cercetătorilor de la Universitatea 

Manchester Premiul Nobel pentru fizică, iar săptămâna aceasta cancelarul 

George Osborne a promis 50 milioane de lire sterline pentru dezvoltarea de 

tehnologii care să se bazeze pe “această substanţă super puternică”. 

         Grafenul este realizat prin exfolierea şi procesarea chimică a 

grafitului, materialul ieftin folosit la creioane. La fiecare câteva luni oamenii 

de ştiinţă descoperă modalităţi noi şi mai ieftine de prelucrare în masă a 

grafenului, aşa că unii experţi cred că până la urmă va ajunge să coste mai 

puţin de 4 lire jumătate de kilogram.  

Dar oare grafenul este substanţa-minune a secolului 21? Pentru un material 

atât de promiţător are o structură chimică incredibil de simplă. O foaie de 

grafen este alcătuită dintr-un singur strat de atomi de carbon, dispuşi într-o 

reţea hexagonală, având o structură rigidă. Acest lucru face grafenul să fie cel 

mai subţire material realizat vreodată. Pentru a atinge o grosime totală de un 

milimetru sunt necesare 3 milioane de straturi de grafen alăturate. Din cauza 

subţirimii lor foile de grafen luate separat sunt transparente. 

De asemenea, este şi materialul cu cea mai mare rezistenţă meca-

nică cunoscut de omenire. Potrivit unui calcul, pentru a trece prin acea foaie de 

UN MATERIAL CAPABIL DE  REVOLUȚIE TEHNOLOGICĂ 

GRAFENUL 
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grafen, un elefant ar trebui să se exercite o forţă incredibil de mare, balansându-

se cât mai tare. 

În ciuda rezitenţei sale, grafenul este şi extrem de flexibil şi poate fi întins cu 

aproximativ 20% mai mult fără a suferi o daună. 

Este de asemenea un conducător de electricitate superb, cu mult mai bun decât 

cuprul folosit în mod tradiţional la cablare, şi este cel mai bun conducător de 

căldură de pe planetă. 

 

         Dar poate cea mai remarcabilă proprietate a grafenului este originea 

sa. Grafenul este format din grafit, iar un creion de plumb este alcătuit din 

milioane de straturi de grafen. Aceste straturi sunt “alipite” uşor între ele, de 

aceea alunecă unul de pe celălalt atunci când un creion este mişcat de-a lungul 

foii de hârtie. 

Descoperirea grafenului a declanşat un boom pentru ştiinţa materialelor. Anul 

trecut existau 3000 de lucrări de cercetare asupra proprietăţilor sale şi 400 de 

cereri de brevet. 

Industria electronicelor este convinsă că grafenul va duce la realizarea 

gadgeturilor care vor face ca iPhone şi Kindle să pară nişte jucării din epoca 

trenurilor cu aburi. 

Ecranele moderne cu touchscreen folosesc oxid de staniu şi indiu, o substanţă 

care este transparentă dar care poartă curenţi electrici. Dar acest oxid de staniu 

şi indiu este scump, şi gadgeturile realizate din această substanţă se sparg uşor 

atunci când sunt scăpate din mână.Înlocuirea oxidului de staniu şi indiu cu 

anumiţi compuşi pe bază de grafen ar putea permite dezvoltarea ecranelor 

pentru calculatoare şi televizoare flexibile şi subţiri ca o foaie de 

hârtie.Cercetătorii din Coreea de Sud au proiectat un ecran cu atingere flexibil 

de 63,5 centimetri folosind grafenul. Alţi cercetători privesc în viitor la 

multe modalităţi de a folosi grafenul în medicină. De asemenea, este 

considerat ca fiind o alternativă la caroseria din fibră de carbon a 

ambarcaţiunilor şi bicicletelor. Iar grafenul în componenţa cauciucurilor le-ar 

face mult mai puternice. 

Unii chiar susţin că materialul va înlocui siliciul din componenţa cipurilor 

calculatoarelor. În viitor un card de credit realizat din grafen ar putea stoca la fel 

de multe informaţii ca şi calculatoarele actuale. 

Însă există şi unele probleme în folosirea grafenului. Este atât de bun 

conducător de electricitate încât transformarea lui în dispozitive precum 

tranzistorii s-a dovedit problematică. 

La începutul anului acesta IBM a recunoscut că „este dificil să ne imaginăm” ca 

grafenul va înlocui siliciul în microcipuri. 

Experţii însă au încredere în acest material şi sunt dispuşi să urmeze calea în 

continuare. „Vorbim despre un număr impresionant de proprietăţi unice 

combinate într-un singur material, lucru care nu s-a mai întâmplat până 

acum. De aceea există atât de mulţi cercetători care lucrează la analiza 

acestuia”, au adăugat aceştia. 


