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Apare \n fiecare ultim` joi a lunii

Primul bilan] anual
Pentru fiin]e, scurgerea comensurat` a timpului înseamn` vårst`. Pentru
construc]ii, institu]ii, marcarea unui/unor ani de la un eveniment înseamn`
moment aniversar.
Dac` am for]a o personificare, am putea spune c` „Foaia lunar` de suflet
MECANICII´61 POLIBUC“ împline[te vårsta de un an. Ei bine, nu merge!
Revista noastr` a fost matur`, cu gåndire a[ezat`, înc` de la prima apari]ie;
doar n-o s` aib` acum, la al 12-lea num`r, minte de copil!
Oricum, momentul aniversar se poate constitui în prilej de bilan], cu atåt
mai mult cu cåt în prag de An Nou se poart` astfel de rememor`ri ale
reu[itelor [i neîmplinirilor (acestea din urm`, musai în scopul de a le
transfera în programul pentru anul urm`tor).
Nu [tiu cåt de mare isprav` am f`cut noi cu revista asta, dar cåteva lucruri
sunt certe:
1. Pe nesim]ite, num`r de num`r, s-au adunat materiale numai bune de
preluat (bine în]eles, puse fiecare la locul lor) în monografia promo]iei, pe
care o vis`m reeditat` pån` la întålnirea noastr` de 45 de ani.
2. S-a n`scut un „challenge“ (am folosit americanismul, fiindc` înseamn`
o anume provocare) pentru cei care de[i „aveau condei“, nu se îndemnau la
o astfel de treab`.
3. Au fost p`rta[i la întålnirile noastre, colegi afla]i la distan]e
extraordinar de mari, prin prezen]a lor în foaia de suflet; australianul Jon
Argireanu [i brazilianul Dan Bolintineanu au fost parc` al`turi de noi la
SELECT.
4. Am avut sigur o contribu]ie – prin popularizarea (a[ zice chiar „reclama“ f`cut`) întålnirilor noastre- la atragerea unor „stranieri“, de a fi prezen]i la SELECT – de parc` venea {o[o de
la Tg. Jiu sau Riri de la Pite[ti – [i a ne bucura sufletele prin
revederea lor: Ozi Ioil, Rodica [i Radu Mihalcea, Nicu
Suru, Emil Olaru.
5. A constituit un stimul pentru coresponden]a între
colegi, mai ales prin comodul e-mail (exemplele ar fi
prea numeroase [i evit`m omiterea cuiva).
… {i or mai fi cåteva certitudini!
S` bif`m [i unele neîmpliniri – a[a cum spuneam – numai din dorin]a ca acestea s`-[i g`seasc` rezolvarea, adic` realizarea, în anul care
vine (ideal, pån` la întålnirea de 45 de ani):
Continuare \n pag. 3
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Întålnirea din 27.10.2005
({coala Bunicilor: partea I)

Mirel VANCA
de cei ce ne întålnim obi[nuit la Select, ne-au
Fa]`
onorat cu prezen]a lor Riri Pop [i Puiu Iancu.
Riri a venit înso]it de fiul s`u cel mare Victor, care

ne-a mai vizitat aici [i cu alte ocazii. La întålnirile noastre
din trecut au venit [i al]i copii sau nepo]i ai colegilor
no[tri. Sunt totdeauna bine veni]i, totdeauna sunt trata]i
cu simpatie de c`tre cei prezen]i.
Atåt de la Riri cåt [i de la Victor, am aflat lucruri
interesante despre Andrei, b`iatul de 7 ani a lui Victor,
nepotul cel mare a lui Riri. Am aflat lucruri interesante [i
despre al]i nepo]i [i faptul acesta m-a determinat s`
consacru acest articol rela]iei bunici-nepo]i.
Un prieten, bunic [i el, declara c` dac` ar fi [tiut c`-i
vor pl`cea atåt de mult nepo]ii, f`cea de la început numai
nepo]i (parc` v-am mai spus-o). La to]i ne plac nepo]ii
no[tri [i-i r`sf`]`m cåt cuprinde. În afar` de faptul c`-i
r`sf`]`m, cu ce se aleg ei de la noi ? Ne pricepem s` ne
ocup`m de ei ? Avem r`bdare s-o facem ? Se vor ata[a
de noi ? Ne vor regreta cånd nu vom mai fi ? Î[i vor aminti
de noi, ne vor cita din cånd în cånd? Vor zice cu måndrie,
destul de des : « bunicul/bunica îmi spunea » sau
« bunicul/bunica f`cea » ?
Andrei, nepotul lui Riri, este un copil interesant. De
mic a manifestat un interes deosebit pentru insecte. Era în
stare s` supravegheze, ore întregi, insectele pe care le
întålnea în gr`dina bunicului s`u de la ]ar`. Insectele îl
intereseaz` mai presus de ori ce alte vie]uitoare. Cu
siguran]` va deveni un mare entomolog. Dup` o vizit` la
Gr`dina Zoologic` din Bucure[ti, împreun` cu bunica sa,
întrebat, dup` ce a v`zut o mul]ime de animale, ce i-a
pl`cut mai mult, a r`spuns c` i-au pl`cut mu[tele de pe un
geam al unei cl`diri din gr`din`. Erau acolo, se pare, o
îngr`m`dire neobi[nuit` de mu[te, care fie c` participau
la o nunt`, fie la o întrunire electoral`, i-au atras, prin
num`rul [i comportamentul lor, aten]ia deosebit` lui
Andrei. Acum este la [coal`, elev în clasa I-a [i se cam
plictise[te. Se vede c`, din [coala foarte bine igienizat`
(altfel n-ar fi primit autoriza]ia de func]ionare), au
disp`rut toate insectele [i c` nimic altceva nu-i în stare s`-i
atrag` aten]ia. Din aceast` cauz` nu are « pic de stare »:
vorbe[te tare, se hårjone[te cu colegii sau, într-un cuvånt,
deranjeaz` orele de curs. Pe înv`]`toarea, care a încercat
s`-l pun` la punct, a amenin]at-o c` o d` afar` [i c`-i spal`
creerii. De unde o fi înv`]at aceast` expresie! Cine l-o fi
amenin]at [i pe el c`-i face aceia[i opera]ie? Nici într-un
caz bunica lui, care, am aflat de la martori oculari, este un
bun pedagog.
Curios s` aflu cum se ocup` [i al]i colegi de nepo]ii lor,
am aflat c` Nae Enescu î[i mediteaz` nepo]ii, elevi de
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liceu, la matematic`. Îmi amintesc c` atunci cånd copii
mei erau de vårsta nepo]ilor lui, ajunsesem s` fiu, uneori,
dep`[it de problemele lor la matematic`. Am avut
puterea, în astfel de situa]ii s` le spun « nu mai [tiu » [i ei
m-au în]eles. De altfel, n-am avut niciodat`, în nici o alt`
împrejurare, re]inerea s` spun « nu [tiu » atunci cånd nu
[tiam ceva [i pot s` v` spun c` imaginea mea n-a suferit
din cauza asta. L-am întrebat pe Nae dac` i se întåmpl` [i
lui, profesor universitar, astfel de situa]ii [i cum
procedeaz`. Mi-a r`spuns c` atunci cånd nu vede imediat
rezolvarea unei anumite probleme, îi amån` pentru a
doua zi, cånd, negre[it, le serve[te solu]ia.
Costel Dumitru îl mediteaz` pe Bibi, nepotul s`u, la
francez`. Copilul se mir` cum de reu[e[te tataie s`-l fac`
s` în]eleag` ceea ce în clas` nu în]elege, ori cåt s-ar
str`dui. Cei care-l cunosc mai bine pe Calypso î[i dau
seama care este secretul : pl`cerea [i priceperea de a-]i
împ`rt`[i altuia cuno[tin]ele [i experien]a ta. Calypso îi
]ine nepotului s`u adev`rate lec]ii de management. Îl
preg`te[te s` conduc` “imperiul agro-industrial“ pe care
îl construie[te, cu trud`, de cå]iva ani. Bibi [tie, de pe
acuma, c` principalele atribute ale unui manager sunt:
analiza, decizia [i controlul. Bibi îl sun` pe tataie cel pu]in
de dou` ori pe zi ca s`-l întrebe ce mai face. Am asistat [i
eu la un astfel de telefon. Cu siguran]` c` Bibi î[i va cita
bunicul atunci cånd [i el, ca [i noi to]i, va deveni o
amintire.
Pe unul din nepo]ii mei îl cheam` tot Andrei, ca [i pe
al lui Riri. Are 17 ani, locuie[te la Bra[ov [i de la 7 ani
vine în fiecare vacan]` la noi. Este un copil inteligent [i
foarte preocupat de calculator [i sport. Am încercat ca în
timpul relativ scurt pe care-l petrecea cu noi s`
contribuim, eu [i bunica sa, la educa]ia lui. De cåte ori
ie[eam cu el în ora[ îi atr`geam aten]ia asupra str`zilor [i
cl`dirilor importante [i-i povesteam ce [tiam despre ele.
Revenind , cu alt` ocazie , pe acelea[i str`zi [i
chestionåndu-l, aveam s` constat c` nu re]inuse nimic. Nu
l-au interesat. Am încercat s`-l interesez, considerånd c`
este important s`-[i cunoasc` capitala ]`rii, oferindu-i o
sum` modic` de bani pentru fiecare r`spuns exact. Am
avut oarece succes. Cånd credeam c` i-am trezit suficient
interesul [i am suprimat stimulentele, am revenit de unde
am plecat: lips` total` de interes.
L-am dus la muzeele importante bucure[tene : Muzeul
Na]ional de Istorie, Muzeul Na]ional de Art`, Muzeul
Colec]iilor de Art`, Muzeul Antipa etc. N-am reu[it s`-i
trezim interesul nici pentru istorie, nici pentru artele
plastice [i nici pentru [tiin]ele naturii. Bunica lui l-a dus la
oper` [i teatru. Acela[i insucces ! Abia a[tepta s` se
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termine vizitele la muzee sau la spectacolele la oper` sau
teatru, s` se întoarc` acas`, s` se retrag` în camera lui,
unde î[i b`ga capul în calculator [i de unde cu greu îl
aduceam la mas` sau îl capacitam s` se culce.
Am încercat s`-l facem s` citeasc`, ademenindu-l cu
c`r]ile care ne-au fermecat nou` copil`ria. Nu l-au
interesat !
Cu toate astea [tie mai multe decåt [tiam eu la vårsta
lui, vorbe[te bine engleze[te, face compuneri foarte
interesante, mai ales pe teme SF, este tob` de sport, în
special de fotbal. De unde le [tie ? {i de la [coal`, dar în
primul rånd de la calculator. Jocurile interactive de pe
calculator i-au dezvoltat aptitudini manageriale. De cå]iva
ani are [i o echip` virtual` de fotbal cu care particip`, pe
Internet, la un campionat virtual. În calitate de manager
general al echipei, face bugete anuale, angajeaz`

antrenori, cump`r` [i vinde
juc`tori, face investi]ii (î[i dezvolt`
baza sportiv`), fixeaz` obiective
pentru echip`, d` prime de joc [i de
atingere a obiectivelor etc. În
momentul de fa]`, echipa lui este
pe primul loc în divizia în care
activeaz` [i sper` s` accead` într-o
divizie superioar`. Începånd din
anul acesta, la [coal` (este clasa
X-a) i se pred` [i management. Îi
place foarte mult [i este hot`råt s`
se specializeze în acest domeniu !
Este neconformist în modul de
a se îmbr`ca [i comporta. Anul
trecut a scandalizat-o pe bunica lui
cånd a venit la noi cu un « percing »
(un fel de belciug) în una din
språncene. Cånd a aflat de la el c`
vrea s`-[i fac` [i un tatuaj, era gata s` fac` infarct.
Anul trecut a sus]inut o comunicare la un simpozion
interna]ional [colar, pe tema gospod`ririi apelor, ce a avut
loc la Barcelona. Lucrarea i-a f`cut-o mama lui, care
lucreaz` în domeniu, dar de prezentat a prezentat-o el,
liber, în englez` [i tot el a r`spuns [i la întreb`rile care i
s-au pus [i a f`cut-o bine. Am r`mas foarte surprin[i!
Morala: Cu nepo]ii `[tia nu [tii niciodat` de unde sare
iepurele !
Sper ca [i ceilal]i bunici s` vin` cu relat`ri interesante
despre nepo]ii lor, din care s` înv`]`m to]i cåte ceva.
Propun ca, pentru un timp, aceast` rubric` s` se
numeasc` “{coala Bunicilor“.



Primul bilan] anual
Urmare din pag. 1

a. Nu s-a reu[it tip`rirea color a revistei (o imprimant` color [i un xerox color, fiind un lux de nevisat
pentru o „foaie de suflet lunar`“).
b. Dup` o încercare timid`, e[uat` prin nerepetare,
nu s-a reu[it crearea unui „site“ al revistei noastre, care s`
permit` citirea – în color – pe internet, din orice col] al
lumii.
c. Lipsa de ecou la apelurile repetate de a se demara din timp preg`tirea întålnirii de 45 de ani de la absol-

vire [i – ca punct important al acestui program – reeditarea monografiei promo]iei ´61 Mecanic`.
…….. {i or mai fi fost [i altele.
Fa]` de acest bilan], nu sunt decåt dou` alternative: s`
ne mul]umim cu ce f`cur`m [i s` ne oprim aici (pentru c`
[i a continua ca pån` acum, a devenit foarte dificil), sau :
s` transform`m o ini]iativ` cvasi-personal` (oricum minoritar`) într-o ac]iune colectiv`.
S` ne lumineze Dumnezeu!
La mul]i ani, s`n`tate, mult noroc [i numai bucurii de
la cei dragi!
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Coresponden]`

Apropo de BUCURIA VE{TILOR DE LA COLEGI
Corina FIRU}~

E

u sunt cam lene[` la scris. Poate [i din cauz` c` scriu
[i citesc zilnic tot felul de coresponden]` « de
serviciu ». Dar iat` c` încet, încet, s-au stabilit rela]ii
pe e_mail cu colegii [i trebuie s` m`rturisesc c` dac` scriu
greu, este o bucurie mare s` citesc r`spunsuri.
{i anume:
Argireanu este un håtru, zåmbesc mereu, la glumele
lui dintre rånduri. Pentru c` am declarat c` dup` tratamentul de la Breaza am întinerit cu zece ani, îmi sugereaz` s` mai fac de patru ori cura, ca s` ajung la vremea
studen]iei!
Emil mi-a trimis noua lui adres` de e_mail, ca s` o
comunic tuturor: eaolaru@earthlink.net
Ne anun]` c` va veni din nou în tar`, în septembrie
viitor, ca na[ la nunta unor nepo]i. Este de la [ine în]eles
ca va participa [i la întålnirile noastre. El se consider` ca
f`cånd parte “dintre noi“ [i ne ureaz` petrecere frumoas`
cånd ne mai vedem!
O scrisoare surpriz` am primit de la Radu Mihalcea,
care se plånge c` este cam pensionar, în timp ce Rodica a
fost solicitat` pentru ore, la un curs de motoare la Universitatea din Illinois. El se ocup` intens de amenajarea
casei [i gr`dinii, pentru anii care vin. Intre timp, încearc`
s` se familiarizeaz` cu “nepoliticosul“ accent american al
limbii engleze.
Cel mai recent e_mail l-am primit de la Nae, care îmi
retransmite ni[te fotografii superbe primite tot de la
colegi. Deci, alt` dandana: trebuie s` rezolv conexiunea la
internet prin cablu, ca s` pot desc`rca un volum mai mare
de corespondent`, cu fotografii!
Dar ce bine este cånd descoperi cåte o veste nou`! A[a
realizezi c` lumea nu este goal`, c` este populat` cu
prieteni [i nu trebuie decåt s` deschizi fereastra, ca s`-i
po]i auzi!



GRATITUDINE
Comitetul de conducere al Asocia]iei
„Promo]ia ’61 MECANIC~“ [i Colectivul
de redac]ie al Foii de suflet „Mecanicii ’61
Polibuc“, mul]umesc pe aceast` cale colegi-
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So]ii Olaru,
veni]i din America pentru o cur` de \ntinerire
la Breaza

lor care, \n total anonimat, au ]inut s` sprijine material - acoperind o parte din cheltuielile redac]ionale [i editoriale - eforturile de
apari]ie a revistei noastre. Efectul moral al
gestului lor a fost \nzecit, a[a c` le mul]umim, dar \i deconspir`m: Victor Pachiu,
Nicu Suru, Radu Stoian.
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In memoriam

Ticu GHEORGHIU
Radu STOIAN

C

u regret [i compasiune am primit
vestea de la colegul Emil Olaru
(care a revenit din America ca s`
petreac` o vacan]` prelungit` în Romånia), privind decesul lui Gheorghiu
Dumitru (Ticu cum îi spuneau colegii
de grup` [i prietenii apropia]i). Dup` ce
doamna cu coasa a trecut nemiloas`
printre colegii mei de grup`, absolven]i
ai specialit`]ii utilaj chimic [i i-a r`pit
dintre noi pe Popescu Valentin [i Paraschivescu Mihai, a venit råndul lui
Gheorghiu Dumitru. Gheorghiu Dumitru (Ticu) s-a n`scut în zodia Racului,
pe 21 iunie 1935, în ora[ul Bårlad.
Pe Ticu Gheorghiu l-am preluat
coleg de grup` în anul III.
Ticu Gheorghiu era o figur` enigmatic`, un b`rbat frumos [i rezervat în
toate privin]ele. În perioada cåt am fost
Ticu – colegul nostru misterios – \n dou` ipostaze
colegi de grup`, prezen]a lui la cursuri
era un eveniment, iar în anii IV [i V nu ne-a mai onorat de Rezisten]a materialelor. L-a pus s` trag` un bilet [i
aproape deloc cu prezen]a. Am aflat c` este nepotul spre surpriza dasc`lului nostru, renumit pentru exigen]a
secretarului general al P.C.R., Gheorghe Gheorghiu Dej. lui profesional`, Ticu a r`spuns bine. Profesorul BuzDup` ce ne-am l`murit ce hram poart` Ticu Gheorghiu, dugan i-a mai pus cåteva întreb`ri suplimentare, la care
colegul [i [eful de grup` Dumitru Constantin (Calypso), Ticu Gheorghiu s-a descurcat.
Din curiozitate, profesorul l-a întrebat, cum a reu[it
nu a mai operat în catalog absen]ele de la cursuri ale lui
Ticu. Voi încerca s` povestesc cåteva din evenimentele s`-[i însu[easc` materia, care împreun` cu Organe de
petrecute cu Ticu Gheorghiu în anii studen]iei [i pu]in ma[ini, erau pietre de încercare ale oric`rui viitor inginer
mecanic.
dup`.
Ticu Gheorghiu i-a r`spuns cu non[alan]` c` a stat
Ticu Gheorghiu era un tip distant [i re]inut în comuacas`
toat` vara [i s-a preg`tit, iar cånd a fost cazul a luat
nicare, iar în pu]inele momente cånd eram împreun`, se
medita]ii
cu un inginer de la Uzinele 23 August. Anul IV
comporta f`r` a se entuziasma de ceva. Fa]` de colegi a
fost sincer [i loial. Am admirat la Ticu, costumele de se apropia cu pa[i repezi de final.
Profesorul Renert Mihai, care ne preda materia de
gabardin` perfect croite, purta c`m`[i apretate [i cravate
în ton cu îmbr`c`mintea, dup` care mul]i dintre noi specialitate, Utilaj chimic, ]inea foarte mult ca în afara
cuno[tin]elor teoretice, care trebuia s` ni le însu[im, s`
jinduiam.
Din prim`var`, pån` în toamn` tårziu, se deplasa cu o aprofund`m materia [i din punct de vedere practic. În
motociclet` Triumf, ultima genera]ie a vremii, care acest sens, aveam obliga]ia s` mergem cåteva ore pe
rareori aveai ocazia s` o vezi pe [osele, sau în Bucure[ti. s`pt`mån` la o întreprindere care executa utilaj chimic.
Pentru noi era un mister cum î[i d`dea examenele Ticu Întreprinderea avea o sec]ie în apropiere de uzina
Timpuri Noi, pe cheiul Dåmbovi]ei. {eful sec]iei unde
Gheorghiu [i modul cum le promova.
Dup` absolvirea facult`]ii, la una din întålnirile f`ceam practica era inginerul Ganea Eugen component al
organizate de colegul Popa Adrian ({obo) la Institutul echipei na]ionale de baschet [i juc`tor la clubul Rapid,
Politehnic, domnul profesor Buzdugan Gheorghe ne-a unde era coechipier cu un prieten adoptat de promo]ia
povestit cum a decurs examinarea lui Ticu Gheorghiu în noastr`, inginer Ianculescu Marius (Jimy). (Din p`cate [i
anul III, semestrul I, cånd s-a încheiat predarea cursului Jimy Ianculescu a disp`rut din cauza unui accident tragic
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de ma[in`, înainte de a împlini vårsta de 60 de ani).
Programul care ni l-a f`cut ing. Ganea Eugen era lejer [i
uneori la liber` alegere. Dup` terminarea cursurilor,
profesorul Renert a organizat o excursie de studii la
cåteva fabrici cu profil de chimie industrial`. Înainte de a
merge pe platforma industrial` Roznov - S`vine[ti, unde
era în construc]ie un combinat de îngr`[`minte azotoase
[i o fabric` de fire sintetice, par]ial pus` în func]iune,
profesorul Renert ne-a oferit o surpriz` foarte pl`cut` [i
ne-a dus la Bicaz. Am vizitat o parte din Cheile Bicazului
[i la o anumit` or` trebuia s` fim înapoi la autobuz.
Pe mine, Ticu Gheorghiu [i Sandu Simescu ({o[o)
ne-a furat peisajul [i ne-am avåntat în chei pe drumul spre
Lacul Ro[u.
S`lb`ticiunea [i grandoarea locurilor (în 1960 [oseaua
Bicaz-Gheorghieni nu era asfaltat`), a f`cut s` pierdem
no]iunea timpului. Cånd ne-am întors din mun]i, autobuzul plecase. Ne-am descurcat greu, deoarece circula]ia
auto era foarte redus`. Am ajuns din Bicaz cu o curs`
ocazional` la Piatra Neam]. Din frumosul ora[ moldav,
am mers pe jos mai mult de 10 km pån` la Roznov.
Dup` investiga]ii sumare, am ajuns în organizarea de
[antier a anteprenorului general, care se ocupa de
investi]iile de pe platforma industrial`. Era trecut bine de
miezul nop]ii cånd am reu[it s` g`sim un loc de dormit
într-una din bar`cile pentru muncitori. Diminea]a profesorul Renert ne-a scos la raport. Ne-a dojenit p`rinte[te [i
nu a luat nici o m`sur` pentru pedepsirea studen]ilor
dezertori [i indisciplina]i.
Sunt convins c` prezen]a în fruntea grupului de
plimb`re]i a lui Ticu Gheorghiu, l-a temperat pe domnul
profesor Renert M.
Dup` aceast` aventur` montan`, ne-am apropiat [i
Ticu Gheorghiu a sim]it nevoia s` îi împ`rt`[im ceva din
intimitatea lui [i modul cum î[i tr`ia via]a.
Ne-a invitat într-o sear` la restaurantul Bordei.
Prin anii 1960 gr`dina de var` a restaurantului Bordei
reprezenta o oaz` cvasi-occidental`, unde puteai s` ascul]i
muzic` restric]ionat` la radio sau la reuniunile studen]e[ti. Ne-am a[ezat la o mas`, aproape de orchestr` [i
ringul de dans, iar Ticu un cunoscut al casei, a comandat
fripturi, mici, cafea [i un vin bun (pe vremea aceea erau la
mod` vinurile albe de Jidvei). Ticu Gheorghiu, în afar` de
masa copioas` care ne-a oferit-o cu generozitate, ne-a mai
f`cut [i alte surprize.
Antrenul la restaurant era excelent între]inut de
cånt`rea]a de muzic` u[oar` Luchi Marinescu, proasp`t`
absolvent` a conservatorului din Cluj – Napoca.
Mi-au r`mas întip`rite în minte melodii cåntate cu
nerv de Luchi Marinescu, dintre care men]ionez „A[a
începe dragostea“ compus` de Nicolae Chirculescu. În
perioada anilor 1960, aceast` melodie devenise un [lag`r
fredonat de mul]i amatori de muzic` u[oar`.
În pauz`, Luchi Marinescu a venit la masa noastr` [i
s-a conversat cu Ticu. Noi o priveam cu admira]ie [i nu
îndr`zneam s` încropim un dialog cu celebra vedet`.
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Luchi Marinescu, în semn de pre]uire, i-a oferit un
tangou lui Ticu [i i-a dat num`rul de telefon.
Pentru mul]i dintre noi telefonul era un miraj greu de
atins în perioada aceea. Luchi Marinescu, care a avut o
carier` frumoas` ca solist` la teatrul Constantin T`nase,
în momentul cånd via]a ei a fost deranjat` de securitate, a
emigrat în Statele Unite. A revenit în ]ar` dup` revolu]ie
[i în prezent are o via]` activ` (am ascultat-o recent întrun interviu la radio); afar` de evenimentele mondene la
care ia parte, se ocup` [i de acte de caritate. Luchi
Marinescu are un mic bussiness la restaurantul Media[,
unde în fiecare joi seara organizeaz` pentru pensionari o
sear` de dans.
În vara anului 1960, m-am bucurat de privilegiul de a
fi invitat de Ticu Gheorghiu la el acas`. St`tea într-o vil`
elegant` (cine [tie cine plångea dup` ea), situat` în cartierul Prim`verii.
La sosire, am fost prezentat mamei sale, o moldoveanc` get-beget care m-a mångåiat p`rinte[te pe cap [i
s-a amuzat cånd a auzit c` sunt poreclit „Must`ciosu“.
Apropo de porecl`, trebuie s` r`scolesc amintirile [i s`
v` m`rturisesc c` autorul poreclei „Must`ciosu“, respectiv na[ul meu, a fost Nea Popescu Valentin (Ple[caru),
alt coleg de grup` care s-a pr`p`dit de mai bine de 30 de
ani.
M-am retras în camera lui Ticu Gheorghiu, unde m-a
frapat luxul care domina interiorul ei (mobila veche de
nuc, covoare persane pe care î]i era mil` s` calci [i un
birou asortat mobilei).
Aparatura electronic` cu care era dotat Ticu era
ultimul r`cnet al tehnicii. Televizorul (ce raritate pentru
acea vreme!) era în prim plan, ca [i un magnetofon Grunding.
Ticu Gheorghiu era un pasionat al muzicii de jazz [i
avea ultimele benzi în materie, ap`rute pe pia]a occidental`.
La Ticu am ascultat pentru prima oar` melodia
Matilda interpretat` de Hary Belafonte. Am audiat
melodii interpretate de Louis Amstrong, unul din cei mai
mari cånt`re]i de culoare ai Americii anilor 1950-1960,
care a cåntat [i în Romånia prin anii 1930.
Ticu m-a mai delectat [i cu melodii cåntate de inegalabilul Duke Elingthon, la fel de valoros atåt ca autor ,
compozitor sau dirijor.
Nu lipsea din fonoteca lui Ticu Gheorghiu înregistr`rile cu Yves Montand. Din p`cate timpul a trecut prea
repede, iar a doua ocazie s` merg la el în vizit` nu am mai
avut-o.
Dup` terminarea facult`]ii, ne-am v`zut o singur`
dat`. Era o sear` de var`, c`lduroas` [i încercam împreun` cu prietenul meu Sandu Simescu ({o[o) s` petrecem o
sar` pl`cut` în Bucure[ti. Am mers cu Sandu la gr`dina
de var` a restaurantului Cina [i dup` ce ne-am potolit seta
cu cåteva beri [i am îngurgitat ni[te fripturi, am decis s`
c`ut`m alt loc mai antrenant, corespunz`tor dorin]ei
noastre de a ne sim]i cåt mai bine. Am ie[it în Bulevardul
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B`lcescu, ne-am oprit [i am testat atmosfera la restaurantul Ambasador.
Nu am r`mas la Ambasador [i am plecat la barul
Melody.
Seara era lini[tit` [i nu prevestea evenimentele pe care
le-am tr`it din plin. Pe la miezul nop]ii a descins în bar
Ticu Gheorghiu cu cå]iva petrec`re]i. Pentru Ticu [i
anturajul lui era rezervat un separeu, altfel barul era
„fool“, împ`nat cu lume pestri]` [i atmosfera dominat` de
fum [i zgomot.
Ne-am salutat în mod cordial [i ne-am v`zut fiecare de
masa lui. Spre diminea]`, la o mas` dubl`, apropiat` de
orchestr`, populat` de figuri celebre din lumea muzicii [i
a teatrului, a început o adev`rat` canonad` a jeturilor de
sifoane.
Mai devreme, cånd combatan]ii, nu erau a[a de
înfierbånta]i, l-am salutat discret pe Dan Sp`taru. Cu Dan
Sp`taru, care între timp ajunsese una din stelele muzicii
u[oare romåne[ti, în timpul studen]iei, luam împreun`
masa la cantina Buze[ti. Este adev`rat c` Dan Sp`taru
månca într-o camer` special amenajat` al`turi de
vedetele echipei de fotbal Politehnica Bucure[ti. Echipa
în care juca Dan Sp`taru era bine cotat` în divizia B, de

unde a promovat în divizia A. Mai tårziu – prin reorganizare – a ajuns Sportul Studen]esc.
Printre vedetele de la masa lui Dan Sp`taru era [i
marele actor de comedie {tefan B`nic` [i cånt`re]ul Aurelian Andreescu.
Tårziu, cånd probabil coco[ii vestesc începerea unei
noi zile, a început un nou tir cu sifoane.
Distrac]ia s-a încheiat cånd muni]ia s-a epuizat, iar
osp`tarii au refuzat s`-i mai serveasc`.
Ticu Gheorghiu ne-a p`r`sit pe definitiv 27 august
2004.
A fost înmormåntat în cavoul familiei la cimitirul
Sfånta Vineri, al`turi de mama sa Victoria Gheorghiu.
În cimitirul Sfånta Vineri, se afl` [i locul de veci al
colegului nostru Popescu Valentin.
Doresc s`-i mul]umesc colegului Emil Olaru care mi-a
pus la dispozi]ie cåteva date privind biografia lui Ticu
Gheorghiu.
Dumnezeu s`-l odihneasc` în pace!
Septembrie 2005



O poz` restan]` (n-a \nc`put \n num`rul trecut) cu nem]ii la Viena:
ai lui Sergiu Lipcan [i Wiltrud [i Hanzi Farsch.
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Noi despre NOI

ISTORIA DEVENIRII
UNUI „OM DE AFACERI“

sau TURNEUL „PROPRIETA}ILOR CALYPSO“
Adrian POPA
Constantin DUMITRU s-a n`scut la 31 iulie 1939 în Bucure[ti, tat`l s`u
fiind agricultor din comuna Cop`ceni – Vla[ca.
{coala primar` a f`cut-o la Liceul „Sf. Iosif“ din Bucure[ti, apoi urmeaz`
cursurile Liceului „Mihai Viteazul“, pe care îl absolv` în anul 1956.
În perioada 1956-1961, este student al Facult`]ii de Mecanic` a Institutului
Politehnic din Bucure[ti, pe care o absolv` cu promo]ia ´61 Mecanic`.
Dup` absolvire este repartizat la Întreprinderea „23 August“ din Bucure[ti,
unde î[i face ucenicia inginereasc`, dar [i ascensiunea profesional`.
Ocup` succesiv urm`toarele func]ii de conducere tehnic`: [ef atelier, [ef
sec]ie, inginer [ef (la 31 de ani), director tehnic, director pentru export, director
general al Uzinei „23 August“ (la 39 de ani).
Este promovat apoi în anul 1981, ca ministru adjunct la MICM, post pe care
îl ocup` pån` în anul 1989.
În perioada 1990-1992 este ministru secretar de stat la Ministerul Economiei.
În 1992-1993 este director la Uzinexport, iar în perioada 1993-1995, director
general al FPS.

D

e[i mai revine în armata „bugetarilor“ (fiindu-i
cunoscut` [i recunoscut` experien]a-i managerial`)
pe perioade mai scurte, fiind pe rånd: pre[edinte al
World Trade Center, consilier principal la AVAB,
secretar de stat în Guvernul Romåniei (2001-2002) ca [ef
al Departamentului pentru Rela]ii cu Investitori Str`ini,
inginerul Constantin DUMITRU era de-acum preocupat
de „aventura“ afacerilor pe cont propriu, derulate îns` la
modul profesionist, adic` metodic, în litera legii [i „pas cu
pas“.
Convins c` a restructura (de cele mai multe ori tradus
prin „a restrånge“) o activitate e la îndemåna oricui, în
timp ce pentru a dezvolta o activitate (o afacere) trebuie
s` ai chemare, s` ai voca]ie de „om de afaceri“, s-a
aventurat (întrucåt aceast` întreprindere nu exclude
asumarea riscurilor) într-un domeniu nou pentru el,
preg`tindu-se temeinic (ca autodidact) în domeniul
juridic, contabil [i – a[a cum vom vedea – chiar tehnic.
S-a retras în lumea afacerilor pe cont propriu pe t`råm
profesional, ob[tesc r`månånd doar pre[edinte al
Confedera]iei Patronale din Industria Romåniei, din
1992. Despre confedera]iile patronale – cåte [i care mai
de care sunt – v` promitem o exegez` din partea lui
Calypso, c`ci în capul „muncitorilor de rånd“ e o
bulib`[eal` de nedescris privind puzderia de patronate

+
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(Calypso m` corecteaz`: „numai [apte“).
Deci – a[a cum era planificat – la ora 8 (trecute-fix)
a.m., m-am urcat în ma[ina domnului Constantin
DUMITRU, împreun` cu Mirel (aminti]i-mi s` v` spun o
dat` povestea real` cu „Dac` [oferul meu e ministru, eu
cine p.m. sunt?“; sau v-am mai spus-o de cåteva ori?) [i
am pornit pe „traseul cronologic“ (ne vom l`muri din ce
punct de vedere) fixat de ghidul Calypso.
Primul popas îl facem la Lilieci, unde dup` ce
travers`m satul, o facem la dreapta din [oseaua na]ional`
Bucure[ti – Urziceni, pe un drum foarte confortabil –
f`cut chiar de eroul nostru, Calypso – care ne duce pån`
aproape de salba de lacuri Mosti[tea, unde oprim – tot pe
dreapta – în fa]a unei por]i ferecate, care la un“sesam“ (cu
cheie) al ghidului nostru se deschide larg oaspe]ilor (adic`
nou`), oferindu-le priveli[tea unei livezi de pruni superb
alinia]i [i unei frumoase alei ce te conduce la o cas` de
vacan]` cu dou` nivele [i o teras` splendid` cu vedere
spre lac, care dac` o fi neutilizat` în restul anului (greu de
crezut!), pe 31 iulie din oricare an, din 1993 încoace, este
plin` de musafiri – invita]i [i nepofti]i – veni]i s`-i spun`
„La mul]i ani“ amfitrionului. Casa a fost gata în 1992, la
doi ani dup` cump`rarea terenului (aprox. un hectar),
teren din care Calypso a våndut lui Nelu St`nescu o
bucat` (la dreapta sa cånd prive[ti spre lac) [i a cedat o

+
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Plec`m la drum, luånd-o pu]in
înapoi spre Bucure[ti [i dup` ce
travers`m satul Lilieci, la cap`tul
cel`lalt, fa]` de casa lui Calypso,
am luat-o la stånga pe un drum ce
leag` [oseaua Bucure[ti- Urziceni
de [oseaua Bucure[ti- Lehliu (C`l`ra[i), pe care la Fundulea o travers`m
[i
ajungem
la
AGROPROD S.A., în zona agroindustrial` a localit`]ii. Societatea
(firma), n`scut` în martie 1996,
dup` cump`rarea – împreun` cu
salaria]ii – a AGROMEC Fundulea, ofer` acum la vedere vizitatorilor o moar` în plin` activitate
(s`teni cu c`ru]e sau camionete
stau la coad`), tractoare [i combine
moderne (achizi]ionate de noua
alt` bucat` de teren la stånga
(lång` drumul pe care am venit)
casei parohiale, construit` pe
cheltuiala sa pentru preotul satului.
Gurile rele spun c` cei ce ctitoreau
o biseric`, aveau de sp`lat p`cate.
Ei bine, le replic eu, dar au [i ajuns
sfin]i prin calendare ({tefan cel
Mare, Constantin Bråncoveanu
etc). Dup` ce am p`r`sit primul
teritoriu privat (sut` la sut`
DUMITRU), investi]ia nr.1 a
unuia care s-a trezit în capitalism
dup` o via]` de slug` la stat,
prototip a milioane de romåni, ne
îndrept`m pån` în comuna Sine[ti
(sat vecin pe [osea în direc]ia
Urziceni). Aici, Calypso ]ine s` ne
arate – cu måndrie pentru ce
fusese, cu triste]e pentru cum arat`
– prima afacere a sa [i a familiei sale. E momentul s`
desconspir`m faptul c` mobilul plas`rii în zon` a primelor
investi]ii ale familiei DUMITRU, este acela c` {tefan
–feciorul lui Coca [i al lui Nelu (de unde pån` unde?!) –
[i-a g`sit aleasa inimii la Sine[ti. De[i nu s-a soldat cu un
profit considerabil, singurele „ghi[efturi“ r`mase dup`
stingerea „afacerii“ fiind un ARO, o instala]ie de
îmbuteliat bere [i o sifon`rie, aceast` aventur` s-a „l`sat“
cu un cumul de experien]` important. Men]inerea „în
floare“ a „Magazinului General s`tesc“ de la Sini[ti, a
însemnat manageriat, gestiune (inclusiv contabilitate),
tehnic` [i tehnologie alimentar` (îmbuteliere, sifon`rie),
merceologie (î[i asigura singur aprovizionarea cu marf`)
[i chiar hamalåc (cånd situa]ia o impunea). {i aceasta a
fost un „cå[tig“ care explic` nostalgia din ochii „ghidului“
care vrea s` te conving` cum ar`ta în 1992-1993, paragina
ce ni se ofer` acum privirii.

+
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conducere a AGROPROD-ului) într-un cvasi parc de
ma[ini agricole.
Dup` o cafea reconfortant`, b`ut` în birourile
AGROPROD S.A., ne urc`m în HUNDAI [i ne continu`m drumul, pentru c` neaståmp`rul „omului de afaceri“ în devenire, care era atunci Constantin DUMITRU,
preia în ianuarie 2000 – împreun` cu înc` doi asocia]i –
Societatea COMCEREAL Fundulea, care avea cinci
sedii zonale, care însemnau tot atåtea entit`]i de silozuri.
Dispersia teritorial` a acestora, cerea un mare efort de
supraveghere, ceea ce l-a determinat pe Calypso s` se
rup` de ceilal]i doi, p`strånd doar dou` din cele cinci
loca]ii, cunoscute sub denumirile „Silozul mic“ (din
vecin`tatea AGROPROD) [i „Silozul mare“. La aceasta
din urm`, s-a angajat cu contract (pentru a p`trunde
tainele tehnologiei [i gestiunii), astfel c` în cartea de
munc` a domnului DUMITRU Constantin, po]i vedea

+
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Fosta loca]ie a Magazinului general s`tesc
din Sine[ti

urm`toarea succesiune cronologic` de func]ii: ministru –
[ef siloz – ministru. Pentru eficientizarea silozurilor a mai
organizat centre de colectare sezonier` (unul dintre ele –
pe care l-am vizitat – în {tef`ne[ti).
Cånd anii agricoli au fost buni, atåt AGROPROD,
cåt [i COMCEREAL au adus profit.
Plecånd de la „Silozul mare“ [i dup` ce am trecut de
{tef`ne[ti, ne îndrept`m (prin Lehliu – Fete[ti) spre
Cernavod`, pe care o tangent`m, trecånd Canalul Dun`re
Marea Neagr`, peste ecluz` [i ne oprim la o mai recent`
investi]ie – de data asta, în industrie – a colegului nostru:
fabrica de [uruburi [i accesorii SURSAL Saligni S.A., pe
care a preluat-o, împreun` cu
salaria]ii, în august 2002. Constatånd
c` acumulase pierderi mari, Calypso
i-a dedicat o mai mare parte din
preocup`rile sale, analizånd cauzele,
depistånd sursele de risip` [i rezultatele au început s` se vad`. Acum,
inten]ioneaz` l`rgirea profilului de
fabrica]ie (probabil cu o cooperare
extern`), pia]a organelor de asamblare fiind caracterizat` de abunden]` de furnizori [i sub presiunea
pre]urilor chineze[ti.
Dup` ce a avut o analiz` cu conducerea tehnico-economic` a societ`]ii (în care timp eu [i Mirel vizitam fabrica), ne-am urcat în Hundai
[i cum „c`l`torului îi st` bine cu drumul“, am luat drumul Constan]ei. Se
înserase cånd am ajuns la Eforie
Nord, unde pe fosta „Alee a Trandafirilor“, am oprit în fa]a Hotelului

+
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Philoxenia – penultima isprav` în
domeniul investi]iilor a familiei
DUMITRU (ultima fiind – deocamdat` – S.C. SURSAL Saligny
S.A.).
PHILOXENIA s-a n`scut prin
cump`rarea în martie 2000, a unui
teren cu o structur` de construc]ie
pe el. Calypso adapteaz` pe aceasta
un proiect care-i este pe plac [i la
treab`! Într-un ritm alert [i control
permanent al boss-ului, care era
aproape diriginte de [antier, pe 15
iulie 2001 se inaugura hotelul de trei
stele PHILOXENIA, unul dintre
cele mai cochete din Eforie Nord (o
spun to]i cei ce l-au vizitat).
Dup` o c`l`torie cu 7-8 opriri de
documentare, cina pesc`reasc`
preg`tit` de directoarea hotelului,
doamna Viorica MAVRODIN, udat` cu vin alb dobrogean, a picat tocmai bine. Dup` mas`, Calypso a început s` verifice cu doamna directoare ni[te dosare,
situa]ii financiare etc. Eu [i Mirel ne-am retras la camer`,
unde confortul deplin, ne-a asigurat un somn binecuvåntat.
Diminea]a, dup` un du[ reconfortant [i un mic dejun
copios – în timpul c`ruia Calypso s-a între]inut cu ni[te
belgieni g`zdui]i în hotel – ne-am urcat bagajele-n ma[in`,
ne-am luat la revedere de la doamna Viorica, cu promisiunea c` vom mai reveni [i … La drum!
Cu un mic popas pentru cåte doi mici [i-o bere, ne-am
angajat pe Autostrada Soarelui [i-n scurt timp eram la
Bucure[ti.

+
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Cu Calypso în vizit` la propriet`]ile sale
• noiembrie 2005 •

Mirel VANCA

C

alypso ne-a promis mai de mult, mie [i lui
Adrian Popa, c` o s` ne ia într-o vizit` la propriet`]ile lui. S-a ]inut de cuvånt [i, în diminea]a zilei de vineri 4 noiembrie, ne-a luat pe
amåndoi de la serviciu cu Hundayul s`u [i to]i trei
ne-am îndreptat spre Lilieci, jude]ul Ialomi]a, sat
apar]inånd de comuna Sine[ti, situat` pe [oseaua
Bucure[ti-Urziceni. Abia am pornit [i a [i început
s` ne povesteasc` istoria propriet`]ilor lui, stråns
legat` de istoria lui de întreprinz`tor particular [i
om de afaceri.
Dac` o s` ave]i r`bdare s` citi]i întregul articol, ve]i
avea posibilitatea s` afla]i de cåt` trud`, inteligen]`
[i curaj este nevoie s`-]i agonise[ti, în mod cinstit,
o avere. Cu siguran]`, este prea tårziu s` aplica]i [i
voi re]eta de succes a lui Calypso, dar, v-a]i putea
îndemna copiii [i nepo]ii s-o fac`.
Dup` Revolu]ie, a lucrat ca ministru secretar de stat la
Ministerul Economiei Na]ionale.
În 1990 cump`r` cåteva mii de metri p`tra]i de teren
în satul Lilieci, teren situat pe malul unuia din multele
lacuri create artificial de-a lungul råului Mosti[tea. În
acela[i an, începe construc]ia unei case, pe care o termin`
în 1992. Vinde parte din teren colegului nostru Ion
St`nescu, care î[i construie[te [i el o cas` acolo, iar pe
restul terenului planteaz` pomi fructiferi [i cultiv` legume
[i flori.

+

cyan magenta black yellow

În 1992, ca urmare a unui conflict de idei cu ministrul
Economiei Na]ionale, privind liberalizarea pie]ei
industriale (privatizarea industriei), î[i d` demisia [i se
apuc` de afaceri. Împreun` cu cei doi copii ai s`i,
înfiin]eaz` o societate, deschide un magazin s`tesc la
Sine[ti [i face comer] cu de toate , dar în special cu b`uturi
alcoolice : vin, ]uic`, bere. Achizi]iona b`uturi de la mici
produc`tori [i diferite m`rfuri de la unit`]ile care le
produceau, le desf`cea în magazinul s`tesc sau, cu un
ARO cump`rat în rate, le plasa la buticuri din capital` sau
la magazine mici din zon`. Calypso era [i merceolog [i
distribuitor [i hamal cånd nu avea încotro.
Dup` pu]in timp se angajeaz` la Uzin Export-Import,
al c`rui angajat mai fusese [i practic` acest job, timp de un
an de zile, în paralel cu comer]ul.
În aceia[i perioad` (1992-1993), împreun` cu ni[te
italieni înfiin]eaz` o firm` mic` de taximetrie [i transport.
Încearc` în fel [i chip s` lucreze cu aceast` categorie
aparte de oameni numi]i [oferi (taximetri[ti), se chinuie
un an [i jum`tate, dup` care abandoneaz` afacerea, care
i-a adus mai multe probleme decåt profit.
În 1993, i se propune [i accept`, func]ia de director
general în FPS. Lucreaz` în aceast` calitate pån` în 1995.
Reu[e[te s` privatizeze foarte multe întreprinderi mici [i
mijlocii prin metoda MEBO (vånzarea c`tre salaria]i) [i
toate fabricile de bere [i de detergen]i. Inaugureaz`
ofertele publice prin care reu[e[te s` atrag` investitori
str`ini. Pleac` de aici, speriat de
interven]iile [i presiunile la care a
început s` fie supus.
Magazinul s`tesc a început s`
mearg` din ce în ce mai prost. Concuren]a devenise foarte puternic`,
vånz`rile au sc`zut, iar dup` ce unul
din asocia]i îi d` o ]eap` serioas`, se
decide s` lichideze aceast` afacere.
În aceast` perioad` încep s` se vånd`
Agromecurile, devenite falimentare.
Particip` la o licita]ie [i cump`r`
70% din ac]iunile Agromec Fundulea, restul de ac]iuni fiind achizi]ionate de salaria]ii acestuia. Reduce
num`rul sec]iilor Agromec de la 5 la
2 [i înfiin]eaz` societatea Agroprod.
Toate utilajele (în jur de 15 tractoare) erau pe butuci. Cu ajutorul
cuno[tin]elor din industrie, face rost ,
pe credit, de piese de schimb [i-[i
pune la punct utilajele. Ia 1996, ia în
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arend` primele 500 de hectare de teren agricol, hot`råt
s`-l lucreze cu propriile utilaje. Afacerile merg bine, se
dezvolt` continuu, ia în arend` terenuri în continuare,
ajungånd în 1999, la 1500 de hectare. Terenurile agricole
le-a arendat de la persoane fizice pe care le pl`te[te cu 600
kg gråu pentru un hectar arendat.
În anul 2000, cump`r` – împreun` cu doi asocia]i –
capitalul majoritar al societ`]ii de stat Romcereal
Fundulea, care de]inea mai multe silozuri. Dup` un an,
asocia]ii se despart, cei doi pleac` cu echivalentul a 67%
din capital, Calipso r`måne cu 33%. Ace[ti 33% îi asigur`
lui [i familiei lui o participa]ie de 60% în dou` silozuri de
cereale, [i cu ceva datorii la cei doi fo[ti asocia]i, datorii de
care se achit` în timp. Cele dou` silozuri sunt unul la
Fundulea [i unul la S`rule[ti.
Anul agricol 2000-2001 este un an bun, fapt ce-i
permite ca din profitul ob]inut, plus împrumuturi la BCR,
s` demareze un program de reabilitare [i retehnologizare
a unit`]ilor achizi]ionate anterior. Î[i permite [i o
investi]ie nou`. Cump`r` singur, cu 10 miliarde de lei,
structura de beton a unui bloc de locuin]e în Eforie Nord,
termin` construc]ia [i amenajeaz` aici un hotel, pe care îl
inaugureaz` în 2002. Este vorba de hotelul Philoxenia, ai
c`rui musafiri am fost [i noi.
Tot în 2002, cump`r` 51% din ac]iunile Fabricii de
{uruburi din Cernavod`, a c`rei nou` denumire este
Sursal.
Devenit, într-un timp relativ scurt, proprietarul unui
mic imperiu agricol, f`r` suficiente cuno[tin]e în
domeniu, Calypso a ales o solu]ie interesant` pentru a se
instrui. S-a angajat ca [ef al silozului de la S`ule[ti [i timp
de un an, a f`cut zilnic naveta Bucure[ti- S`ule[ti, fiind în
fiecare zi primul la serviciu [i ultimul care pleca. A înv`]at
de la subalternii s`i, ingineri, mai[tri, muncitori,
tehnologiile specifice însiloz`rii, trat`rii semin]elor si
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lucr`rilor agricole precum [i modul
de gestionare a unei astfel de
afaceri. La råndul s`u, a încercat s`
introduc` în unitatea al c`rei [ef era,
o disciplin` cåt mai asem`n`toare
cu cea din fabric`.
Este înc` odat` convins s`
accepte o func]ie în guvern. În
acela[i an fast, 2002, este numit
secretar de stat în guvernul N`stase,
îns`rcinat s` se ocupe cu investi]iile
str`ine în Romånia.
Anul 2003 este un an secetos.
Societ`]ile lui agricole înregistreaz`
mari pierderi, v`zåndu-se obligate
s` fac` noi datorii mari pentru a
supravie]ui. Nici Sursalul nu merge
bine, face [i el datorii. Calypso î[i d`
seama c` nu poate fi în acela[i timp
[i ministru [i om de afaceri, a[a c` î[i
d` demisia din func]ia de secretar
de stat, hot`råt s` se ocupe de aici
înainte exclusiv de societ`]ile sale. În scurt timp reu[e[te
s` imprime un trend ascendent afacerilor [i în paralel cu
redresarea, are curajul s` fac` noi împrumuturi [i s`
continue investi]iile. Are totdeauna grij` ca valoarea
împrumuturilor s` n-o dep`[easc` pe cea a activelor
societ`]ilor, r`månånd tot timpul solvabil. Cump`r`
tractoare [i combine pentru Agroprod [i Romcereal, o
moar` sistematic` pentru Agroprod, cump`r` o linie
automat` de tratamente termice pentru Sursal [i
arendeaz` alte 1500 de hectare de teren agricol. O mie de
hectare din cele 3000 pe care le-a luat în arend` pån` în
momentul de fa]`, sunt lucrate de Romcereal.
În aceast` perioad` situa]ia cea mai grea a fost la
Sursal. Costurile acesteia îi dep`[esc veniturile. Din lips`
de desfacere pentru produsele sale, [uruburi în special,
acumuleaz` stocuri de 80 miliarde lei [i face datorii în
valoare de 23 miliarde lei. Administra]ia financiar` pune
sechestru pe fabric`. Calipso se implic` puternic în
activitatea fabricii. Stocul de produse finite se dovede[te a
fi, în cea mai mare parte, rebuturi. Reu[e[te s` reduc`
costurile de produc]ie de la 1200 lei la 1000 lei produc]ie
marf`, la 675 lei [i, în consecin]`, datoriile scad la 13
miliarde. Reu[e[te s` ob]in` ridicarea sechestrului.
În prezent, cifrele anuale de afaceri ale societ`]ilor lui
sunt : Agroprod - 25 miliarde , Comcereal 60 miliarde,
Sursal 50 miliarde, Philoxenia 10 miliarde, în total 145 de
miliarde lei vechi. Profitul se cifreaz` aproximativ la 10%
(14,5 miliarde) [i îl folose[te pentru a-[i achita datoriile,
pentru alte investi]ii [i , bineîn]eles, pentru a pl`ti
dividende, în limitele hot`råte de Adun`rile Generale ale
Ac]ionarilor.
În cele dou` silozuri ale Comcereal, înmagazineaz` în
acest an 15.000 tone de cereale, 5.000 din produc]ia
proprie, 10.000 le cump`r`. Î[i amenajeaz` un centru de
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colectare la {tef`ne[ti [i îl are în proiect [i pe al doilea.
Gråul, pe care \l cump`r` este într-o situa]ie proast` :
umed`, par]ial încol]it`, cu multe impurit`]i. O
recondi]ioneaz` în silozuri, supunånd-o la un proces
complex de tratamente [i transform` 2/3 din ea în gråu
panificabil, crescåndu-i corespunz`tor valoarea (pre]ul),
restul o declar` furajer`.
Primul obiectiv pe care îl vizit`m este cl`direa fostului
lui magazin s`tesc. În cl`dire nu se mai desf`[oar` nici un
fel de activitate. Atåt cl`direa cåt [i curtea au un aspect
neîngrijit.
Al doilea obiectiv vizitat este casa de la Lilieci, a[ezat`
într-o pozi]ie deosebit`, pe malul Mosti[tei. Cas`
frumoas`, cu un living mare la parter [i dou` dormitoare
la etaj. Pomii planta]i în anii ’91-’92 sunt acum mari. Doi
meri Ionatan nu mai au frunze, dar sunt înc`rca]i de
fructe frumoase, pe care gazdele nu [i-au f`cut timp s` le
culeag`. Sub ei n-ai loc s` pui
piciorul din cauza merelor c`zute.
Pe cåmpul, pustiu în momentul
cånd Calypso a început s`
construiasc`, se înal]` acum
numeroase case frumoase. Printre
ele [i cea a lui Nelu St`nescu.
Vizit`m la Fundulea, sec]ia
Agroprod de aici. Curtea e plin` de
]`rani cu c`ru]e veni]i la moar`.
Moara, o instala]ie modular`,
modern`, este în plin proces de
produc]ie. În curte mai vedem
tractoarele [i combinele noi,
achizi]ionate dup` cump`rarea
societ`]ii. Eu [i Adrian vizit`m
silozul. Liftul este defect. Gåfåim
urcånd pån` la ultimul etaj pe sc`ri.
Ne înso]e[te un [ef de echip` care
ne d` explica]ii pe tot parcursul
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vizitei. Peste tot este ordine [i
cur`]enie. La o cafea, în corpul
administrativ, Calypso ne introduce
în tainele tehnicilor de însilozare.
De la Comcereal Fundulea,
mergem la Comcereal S`rule[ti. În
drum spre S`rule[ti trecem pe lång`
terenuri luate \n arend` de Calypso,
unele frumoase, sem`nate cu gråu,
altele, de pe care s-a recoltat floarea
soarelui , erau în a[teptarea ar`turii
de toamn`. Silozul de aici este
asem`n`tor cu cel de la Fundulea.
Cu toate acestea îl vizit`m [i pe
acesta. Din fericire, merge liftul.
Silozul arat` mai bine decåt cel de la
Fundulea. Are acces la calea ferat`,
la gara din apropiere, ceea ce este un
avantaj deosebit.
În drum spre urm`toarea destina]ie, fabrica de [uruburi de la Cernavod`, Calypso ne
poveste[te despre ]epele pe care a trebuit s` le suporte, de
la „]epengii“ profesioni[ti, în scurta lui carier` de întreprinz`tor. Ace[ti pira]i de uscat, î]i studiaz` fiecare mi[care [i atac` atunci cånd consider` c` a sosit momentul
prielnic. Una dintre ]epi este de 1,2 miliarde lei, o alta este
« doar » de 200 de milioane, iar cea mai spectaculoas` este
una de un milion de dolari. În acest ultim caz, un pirat,
veritabil de data aceasta, a disp`rut cu un vapor de gråu [i
nu i s-a mai dat de urm`. Î]i trebuie mult` putere, atåt
moral` cåt [i financiar`, ca s` rezi[ti unor astfel de
lovituri! Ele fac parte, inevitabil, din riscul afacerilor [i ca
ori ce risc, [i riscul acesta trebuie planificat (avut în
vedere). Altfel te doboar`.
Fabrica de [uruburi de la Cernavod`, Sursal, o vizit`m
dup` ce lu`m masa de prånz la un restaurant din Drajna,

+

+

+

14

MECANICII ’61 POLIBUC

acolo unde se termin` por]iunea din Autostrada Soarelui
dat` în folosin]`. Îmi plac cl`dirile vechi [i bine între]inute
ale fabricii, îmi place fabrica, curat` [i ordonat`, îmi place
aerul ei de actri]` la pensie. Ea îmi aminte[te de uzinele în
care f`ceam practic` pe vremea studen]iei noastre. În
fabric` mai exist` cåteva ma[ini unelte de pe vremea lui
Anghel Saligni. Produc]ia de [uruburi a fabricii a sc`zut
de la 900 tone anul trecut, la 500-600 de tone anul acesta
[i este în continu` sc`dere, ca urmare a îngust`rii pie]ii, pe
care au p`truns [i la noi, ca [i în restul lumii , chinezii, cu
pre]uri de dumping, subven]iona]i de statul lor. Pe Sursal
îl men]ine în via]` seriile mici de comenzi speciale.
Calypso [i ai s`i î[i pun serios problema schimb`rii
obiectului produc]iei. Salvarea ar putea veni dinspre
Caterpilar, marele produc`tor de motoare [i camioane
american, care ar fi dispus s` le comande mai multe
repere de piese [i subansamble din tabl` sub]ire, de care
ar vrea s` scape ei. Am v`zut desenele acestor piese [i
subansamble. Sunt complicate! Fabricarea lor va necesita
fie manoper` foarte mult`, fie ma[ini specializate. Fiind,
îns`, vorba de o produc]ie mare, cu desfacere asigurat`,
Calypso se aga]` cu încredere (era s` zic “cu disperare“)
de aceast` [ans`.
Punctul terminus al c`l`toriei noastre este hotelul
Philoxenia din Eforie Nord, în care ajungem seara, pe
întunerec. Hotelul, despre care am scris [i cu alt` ocazie,
excep]ional de curat [i bine între]inut, ne întåmpin` [i la
propriu [i la figurat, cu c`ldura cu care ne-au obi[nuit
c`minele noastre. Doamna Viorica, directoarea hotelului,
ne a[teapt` cu o grozav` ciorb` de pe[te, cu crap la gr`tar,
cu m`m`ligu]` [i cu un excelent vin alb dobrogean.

+

cyan magenta black yellow

Nr. 11&12 • nov.–dec. 2005

La un pahar de vin, este potrivit s` visezi lucid [i cu
ochii deschi[i [i s` faci m`rturisiri. Calypso are în proiect
s` construiasc` a fabric` de 5000 tone pe an, de ulei de
rapi]`, care, mai nou, se folose[te, în amestec cu motorina,
ca [i combustibil. La ora actual`, în toat` lumea, deci [i la
noi, se încurajeaz` folosirea combustibililor regenerabili,
ca urmare a împu]in`rii drastice a celor fosili. Investi]ia,
pentru care are deja studiul de fezabilitate întocmit, l-ar
costa « doar » cinci milioane de dolari. Mai vrea s` fac`
dou` mari ferme de flori : una la Comcereal, alta la
Cernavod`. Întrebat pentru cine agonise[te atåta, ne-a
r`spuns : pentru copiii [i nepo]ii mei. Ferici]i copii !
Ferici]i nepo]i !
A doua zi, m` duc s` salut marea. Era lini[tit`, dar
mohoråt`. Peste noapte plouase pu]in. Nu a avut chef s`
m` observe [i s`-mi r`spund` la salut.


Fotoreporter pentru materialele rubricii: Mirel VANCA

Patronii hotelului „Philoxenia“
[i directoarea Viorica Mavrodin
v` ureaz` pentru 2006:

La mul]i ani,
s`n`tate, fericire [i mult noroc!
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Ispr`vi de-ale colegilor

Ozi – organizator al unei agape semicentenare
de la absolvirea liceului Matei Basarab din Bucure[ti
în Israel [i nu numai asta
Adrian POPA
Absolvent al Liceului Matei Basarab din
Bucure[ti promo]ia 1955, Ozi IOIL s-a gåndit
s`-[i asume greaua sarcin` de a organiza
agapa semicentenar`. Constatånd c` mul]i
„matei[ti” ai aniversatei promo]ii, precum [i
al]ii din promo]ii pe-aproape, sunt stabili]i în
Israel, s-a gåndit s` organizeze aceast` agap`
în Ierusalim. {i a f`cut-o cu deplin succes. (În
timp ce în Bucure[ti, romånii – cå]i or mai fi [i
de-`[tia – nu au s`rb`torit în nici un fel
evenimentul!)

C

a s` argument`m reu[ita manifest`rii –
oper` 100% a lui Ozi [i Erik`i – vom face o
„dare de seam`” telegrafic`:
Participan]i: 41 persoane (inclusiv so]ii),
dintre care 14 absolven]i ai promo]iei 1955
(printre care [i colegii no[tri Ioil [i Emil Hitzig), 2
absolven]i 1954, 4 absolven]i ai promo]iei 1956
(din care au f`cut parte [i „mecanicii´61”:
regretatul Papaianu Nicolae, Popa Adrian, Stein
Vasile [i Zainea Mircea), precum [i doi
„pa[opi[ti” (adic` doi absolven]i ai promo]iei
1948), personalit`]i marcante în Israel (unul –
psihiatru [ef al Jerusalimului, iar cel de al doilea –
„cet`]ean de onoare al ora[ului” Jerusalim)
Pentru to]i participan]ii s-a organizat un
pelerinaj la bisericile cre[tine – monumente
istorice ale Noului Testament: Biserica lui Ioan
Botez`torul (cu celebra pe[ter` în care s-a n`scut –
conform tradi]iei – Înaintemerg`torul) [i Biserica
Vizit`rii (pe locul unde Fecioara Maria a venit pe
un m`gar s-o viziteze pe veri[oara ei Elisabeta – de
asemeni gravid`). Pentru a în]elege cåt` înalt`
pre]uire s-a dat Romåniei [i liceului unde s-au
format, precum [i pentru a sublinia unele leg`turi cu
Promo]ia´61 Mecanic`, spicuim din „Jurnalul
întålnirii semicentenare a promo]iei mateiste 1955
din 3 iunie 2005 în Ierusalim”, bineîn]eles semnat de
Ozi:
La ora 13, colegii s-au adunat la restaurant,
mesele fiind aranjate în careu, iar bucatele au fost
udate cu ]uic` de produc]ie Popa Adrian la care cu
greu am renun]at (n-a mai r`mas nimic!).
Pe peretele înc`perii, la intrare, am adus
de acas` [i l-am atårnat, un tablou al regretatului
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Locul na[terii |naintemerg`torului
din Biserica Sf. Ioan Botez`torul
nostru profesor de desen Ionel Iacobescu. Ochii
colegilor s-au fixat pe acest tablou [i fiecare a
dep`nat o amintire. S-a vorbit mult despre acest
profesor [i am amintit faptul c` a primit o diplom`
cu semn`tura regelui pentru decorarea unei biserici.
Mare talent am avut în mijlocul nostru!
Muzica de fond a fost un CD cu melodii
vechi din Bucure[tiul de odinioar`, cåntate de:
Cristian Vasile, Titi Botez, Mia Braia etc.
La început, mi s-a suportat – pe uscat – un
cuvånt de salut, nu prea lung, bine în]eles în limba
romån`.
Colegul mai tån`r, cu p`rul alb, Nicu
Goldstein a urmat la cuvånt pe cel cu p`rul r`rit [i a
citit cuvåntul de salut al promo]iei mai tinere (1956),
transmis de colegul (prietenul meu) ing. Popa
Adrian în numele promo]iei sale. Ambele cuvånt`ri
au fost aplaudate.
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Între felul 1 [i felul 2, le-am citit poezia
„Momentul testamentului”, amintind c` premiera
citirii acestei poezii a avut loc în croaziera pe Dun`re a promo]iei ´61 Mecanic`. Poezia a fost foarte
apreciat`.
Alt moment emo]ionant a fost acela cånd
dr. Ijak Moshe (promo]ia 1948, psihiatrul [ef al
Jerusalimului) – mare iubitor al liceului – [i-a amin-
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tit de-o întålnire la New-York cu marele caricaturist american Steinberg (de origine romån`), care într-o caricatur` a lui, a pus pe
bra]ul unui copil emblema liceului LMB, lucru
care l-a „demascat” în discu]ia lor ulterioar` ca
fiind „mateist”.
}in s` remarc c` to]i articipan]ii la
întålnire sunt absolven]i de facult`]i [i pot
afirma c` au f`cut cinste [colii … unde au
crescut (liceul Matei Basarab).
La întålnirea anual` de la „Matei Basarab“, din 16 noiembrie curent (Sfåntul
Apostol [i Evanghelist Matei – în calendarul
cre[tin – ortodox), am fost prezent ca de obicei
într-unul din amfiteatrele liceului (absolut
„fool” [i cu cei mai mul]i participan]i/promo]ie
– ca întotdeauna, cei din ´48). Din îns`rcinarea
[i cu împuternicirea lui Ozi, am f`cut o foarte
scurt` prezentare a celor întåmplate în iunie la
Ierusalim [i am înmånat doamnei directoare a
liceului un set de fotografii [i un D.V.D., trimis
de „mateistul” Ioil.
*
*
*
{i înc` o isprav` a lui Ozi.
Nu [tiu cum, Ozi – cititor „înr`it” de literatur` bun` – a descoperit un poet de excep]ie
palestinian cu lucr`rile sale (poezii, proz`
scurt`) traduse în nou` limbi [i foarte cunoscut
în SUA: TAHA MUHAMMAD ALI.
N-are de lucru [i-mi scrie despre asta, trimi]åndu-mi – în traducerea lui – [i cåteva
poezii.
La råndu-mi, n-am ce face, public ce-mi
trimisese Ozi în revista de istorie [i cultur` a
jude]ului Giurgiu „VALAHIA” – nr. 10. Bine
în]eles, îi trimit [i lui Ozi un exemplar din
revist`. Acesta îl contacteaz` pe poet la Nazaret (unde tr`ie[te), fixeaz` o întålnire [i îi ofer`
respectiva publica]ie giurgivean`. A rezultat
un reportaj superb, pe care l-am primit, împreun`
cu alte poezii a le lui TAHA MUHAMMAD ALI
[i care vor apare în nr. 13 al revistei lunare
VALAHIA.
Ozi are în proiect a-mi trimite [i alte materiale
interesante.
Iat` cum Ozi IOIL a devenit colaborator al
mensualului de cultur` giurgiuvean VALAHIA.
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