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Anul 6,  nr.3, martie  2010  ♦  Serie nouă ♦ Apare  în  fiecare  ultimă  Joi  a  lunii 

 

Foaie de suflet lunară a AsociaŃiei „PromoŃia ’61 MECANICĂ” 

O nouă şi 
continuă 

PROVOCARE! 
     CITEŞTE >> 

editorial 
                        MECANICII SI RADIO EREVAN 
                                                                                                Constantin DUMITRU 
    Întâlnirea mecanicilor din luna februarie s-a desfăşurat în spiritul obişnuit: 

seriozitate, respect, surprize. 
   S-a prezentat, ca la orice asociaŃie, bilanŃul trecutului si perspectiva 

viitorului, bineînŃeles optimist şi evaluat în consens. Am fost reŃinuŃi mai mult de 
surprize: începând cu Grigore Vieru, evocat cu talent de colegul nostru Moise, 
continuând cu fiŃuica mototolită şi părăsită pe una din mese, care mi-a atras 
atenŃia, îndemnându-mă să nu las dezordine pe masă. 

   Surpriză ! Radio Erevan transmite un mesaj ( oare de ce îmi aminteşte acest 
Radio Erevan? ).  Dar de ce surpriză! 

   Am citit fiŃuica al cărui text, la început, nu l-am înŃeles. Începutul textului a 
abordat o ironie de bun gust, care a fost irosită prin sfârşitul exprimat în atacuri pe 
care nu le-am mai perceput ca o glumă,  aşa cum ne-a obişnuit postul de radio 
amintit, bănuiesc că această parte a textului este o refulare pentru ceva ascuns,  
dezamăgirea compromisurilor. 

   Da! Compromisul este comportamentul omului inteligent, care sacrifică 
orgoliul personal pentru spiritul de echipă al celui care înŃelege că NOI înseamnă 
mai mult decât EU. 

   Cred că este bine si corect să mulŃumim postului de radio EREVAN că n-a 
ascuns gunoiul sub preş si a exprimat spiritul mecanicilor, facilitatea îmbinată cu 
umorul şi exprimarea deschisă a punctelor de vedere, motiv pentru care cred că e 
bine ca textul fiŃuicii să fie făcut public .          

Mergem înainte băieŃi şi fete! 
                                                                 !?! 

Radio Erevan întreabă: Cum se poate asigura apariŃia lunară a revistei "Mecanicii'61"? 
 Răspuns: TrimiteŃi pe 15 al fiecărei luni următorul mesaj colectivului redacŃional:         
"Radu Mihalcea lucrează deja la numărul următor al revistei!!"  
Întrebare: Dar RM n-are nici-o treabă cu asta!! 
 Răspuns: Tocmai de aceea redactorul şef va reveni cu entuziasm asupra demisiei sale, 
redactorul tehnic se va simŃi onorat să lucreze la revista pe care a părăsit-o acum doi ani, 
redactorul fondator va scrie încă un articol fulminant despre teoria prieteniei dintre colegi! 
 Întrebare: ..?...!! 
Răspuns: Oricine este bun la ceva.. .În cazul cel mai rău... ca sperietoare pentru alŃii ! 
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întâlniri colegiale 
JOI, 25 FEBRUARIE .... 

Radu GRUIA 
         La Select ? Desigur ! Treaba cu schimbarea locaŃiei  de Joi  pluteşte undeva în 
„ideosfera” câtorva personaje cărora, se pare, le place să viseze la subiect din când 
în...gând. În sfârşit, poate că odată şi odată putem spera , nu când va fi (iar) bunica 
fată (vă place parafraza ?), că dimensiunea virtuală a „cestiunii” se va materializa 
spectaculos !  
 
         Până atunci , întorcându-ne la realitatea  devenită cutumă, să-i recunoaştem 
măcar trendul vizibil ascendent  către nivelul de „ tradiŃie” ! Şi până la urmă, care ar 
putea fi supărarea ? Că oferta locaŃiei ne limitează opŃiunile de distracŃie la nivelul   
restaurant, în timp ce unii dintre noi, mai ales doamnele, cochetează cu ce poate oferi, 
de exemplu, un club ? Foarte adevărat ! Dar susŃinătorii ar trebui, după opinia mea, 
să nu omită perspectiva propriilor noastre posibilităŃi ! Ce-aş mai putea adăuga ? 
Poate regretul că pe la Select, deocamdată, nu evoluează nici-un „Rabi generos”, 
dornic să ne îmbie cu o dictatură „odioasă” a liberului arbitru ? Este momentul să vă 
cer permisiunea să râd singur :ha,ha,ha ! (Sper să nu râd, totuşi, chiar singur !) 
 
         Mă rog, ne-am strâns, de data aceasta au venit şi unii dintre colegii care nu au 
reŃinut exact frecvenŃa sistemului nostru „oscilant” : una/ultima joi/lună ! Se poate 
considera că sunt probleme de memorie, sau banal, că nu au oamenii timp !  
Important rămâne însă faptul că , oricum, până una alta, „condica” este semnată de 
un număr relativ constant de participanŃi ! Care, nu obosesc deloc s-o spun, vin cu 
plăcere nesemnând vreun convocator ! Respect !  
Respect, de asemenea, şi celor care consideră că evenimentul nu are nici-o 
semnificaŃie, lipsindu-ne „for ever” de prezenŃa sau contribuŃia lor, sub orice formă. 
Noi le păstrăm neatinsă amintirea şi sentimentele din „start”. Restul rămâne, cu 
certitudine, fără vorbe mari, la latitudinea fiecăruia.  
 
         În ceace mă priveşte, consider că pot să încerc o primă evaluare de opinii 
exprimate vizavi de „experimentul” propus la apariŃia ediŃiei electronice a numărului 
dublu (trecut): posibilitatea opŃională de lecturare, ansamblul şi/sau articolul dorit 
din cuprins. Deci, din cele câteva opinii exprimate, una a  fost negativă, autorul 
considerând că alternativa nu este necesară. Voi continua . (Cel puŃin până când se va 
putea desprinde o concluzie solid motivată). 
 
         În perioada care a trecut de la ultima apariŃie, la nivelul redacŃiei revistei  ne-am 
preocupat de problema îmbunătăŃirii generale a activităŃii, astfel încât să reuşim mai 
bine şi cu mai puŃin efort să realizăm apariŃiile în condiŃii din ce în ce mai bune. Avem 
în vedere subiectele şi conŃinutul cuprinsurilor, cât şi  aspectele de corectitudine a 
limbajului şi grafică. Sperăm că rezultatele să se materializeze sub ochii voştrii, 
începând cu calitatea  şi nu în ultimul rând, cu caseta redacŃională a revistei. 
Urmează : 

FOTOCRONICA COMENTATĂ A EVENIMENTULUI 
(REPORTERI NAE ENESCU ŞI RADU GRUIA) 
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noi despre noi ...şi despre alŃii 
    CONSTRUCTORUL OBIECTIVELOR ENERGETICE ALE ROMÂNIEI 

 Radu MIHALCEA 
De câte ori mă duc la Bucureşti fac un ocol prin PiaŃa Amzei şi urc până la etajul 

7 al blocului în care locuieşte Nicolae Mănescu, una dintre personalităŃile rarisime ale 
României ultimelor şase decenii, cel care a construit, sau a supravegheat construcŃia a 
zeci de obiective industriale, mai ales termo şi hidrocentrale. Acestea mai furnizează şi 
astăzi curent electric, dar cei care îl folosesc nu ştiu nimic despre timpurile şi 
eforturile eroice făcute atunci când centralele au fost construite, despre greutăŃile 
imense care au fost învinse, despre oamenii care au muncit acolo, sau chiar şi-au dat 
viaŃa…Ce timpuri…! Ce oameni…! 

Bat la uşă şi-mi deschide bărbatul în vârstă, dar încă în putere, cu părul complet 
alb, dar din care nu lipseşte nici-un fir, pieptănat cu grijă spre spate, încă vâlvoi, cu 
ochii sfredelitori ca totdeauna. Îşi deschide braŃele larg şi mă cuprinde: “Bine ai venit, 
măi Radule!”….”Bine v-am găsit, domnule Director General!”… 

Aşa ne salutăm de 45 de ani, de când eu, un tânăr inginer venit să preia 
conducerea flotei  la hidrocentrala Portile de Fier 1, a întâlnit pentru prima oară pe 
inginerul experimentat care avea să conducă până la 20.000 de oameni şi să realizeze 
cea de a patra hidrocentrală – ca mărime, pe atunci - din lume. Era un moment greu, 
nu primul, nu ultimul, dar crucial: trebuia adus un vapor maritim ca să lucreze în 
faimoasele PorŃi de Fier ale Dunării, cele aflate mai în aval de Cazane, acolo unde în 
fiecare an vapoare mult mai mici, construite special pentru navigaŃia pe Dunăre, 
ajungeau pentru totdeauna pe fundul fluviului…De la Bucureşti venise însăşi 
preşedintele Registrului Naval Român, autoritatea supremă pentru tot ce se întâmpla 
pe apele României. ŞedinŃa de lucru  a fost foarte încărcată, s-au luat multe hotărâri 
dificile…dar ceea ce m-a impresionat deosebit a fost …dibăcia (să-i zicem aşa, 
cuvântul “management” nu fusese încă inventat)  cu care bărbatul matur, puternic, 
bine bronzat,  din capul mesei conducea discuŃia printre obstacolele de ordin tehnic, 
psihologic, sau printre cele create de lipsa de experienŃă, de lipsa de personal calificat, 
sau cel puŃin de lipsa calităŃilor morale necesare, de prestigiul  localnicilor, de 
mândria personală şi de multe, multe altele care caracterizau viaŃa şi munca acelor 
ani. Un flux de înŃelegere şi încredere reciprocă s-a stabilit între noi din primul 
moment şi a rămas constant de-a lungul deceniilor, cu toate că timp de 18 ani am fost 
separaŃi de ceea ce era pe atunci “Cortina de Fier”. 

L-am urmărit pe acest bărbat fascinant şi experimentat de departe – eu eram pe 
şantier, el era în fruntea  “Grupului de Şantiere” - şi am încercat să-i “fur” metodele, 
să-i copiez dexteritatea în mânuirea cifrelor de plan şi a datelor tehnice, să-i imit felul 
foarte personal, plin de atenŃie cu care trata pe toŃi colaboratorii, indiferent de poziŃia 
lor. Am făcut-o în tăcere, fără să spun ceva cuiva, dar faptul că de la un moment dat 
foloseam aceleaşi metode, a dus la o apropiere inconştientă însă cu urmări teribile 
pentru mine: mai întâi, am învăŃat managementul tehnic şi al oamenilor aşa cum nu 
se putea face nicăieri pe atunci – MBA de abia se introdusese, dar numai în America – 
iar apoi, am obŃinut exact rezultatele care erau aşteptate de la mine. Asta m-a 
propulsat în sus pe scara ierarhică şi mi-a creat “un spate” - desigur negarantat decât 
de succesul pe care-l obŃineam pe şantier…dar aveam unul! Eu, un constănŃean 
rătăcit printre oltenii dornici să mă elimine, să mă trimită acasă! Ştiam că…dacă nu 
fac prostii …aveam pe cineva care – asemenea unui Dumnezeu –  veghea asupra mea.  
Era felul special de a lucra al acestui mare manager şi mare om, credincios 
colaboratorilor săi până în pânzele albe…dar şi pretenŃios, foarte atent la calitate, 
foarte atent la felul în care noi, ceilalŃi ingineri de pe şantier tratam oamenii noştri… 
Nu stătea nicăieri scris, dar asta era practica: fiecare din cei promovaŃi într-o funcŃie 
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de conducere trebuia să-şi pregătească înlocuitorul; după 2-3 ani ei erau promovaŃi 
mai sus şi trebuia să existe un om calificat şi experimentat care să-i poată lua locul. 
Prin această şcoală formidabilă trecuse şi Nicolae Mănescu – care urma să ajungă 
ulterior, de mai multe ori, ministru sau în funcŃii similare – şi prin această şcoală 
treceam şi eu pe atunci…Când am terminat lucrul pe şantier învăŃasem să tac, să mă 
concentrez şi să strâng din dinŃi până ce reuşeam să fac ceea ce alŃii considerau că 
este imposibil de făcut. Aşa căpătasem acelaşi maxilar pătrat, care caracterizează pe 
oamenii cu o voinŃă foarte puternică, la fel ca cel care încadra faŃa lui Nicolae 
Mănescu. Asta mi-a permis să trec prin viaŃă aşa cum am făcut-o şi să ajung aici 
unde sunt acum, lăsând o bandă lată, desŃelenită, în urma mea. Toate astea au 
început cu Directorul General Nicolae Mănescu, exemplul meu viu timp de şapte ani 
petrecuŃi pe şantier. Poate că Nicolae Mănescu a jucat rolul de jolly- joker în industria 
constructoare română. A fost totdeauna trimis acolo unde treaba nu mergea, unde 
trebuia făcut ceva deosebit, de foarte mare răspundere, de foarte mare importanŃă. A 
început la termocentrala de la Comăneşti, a continuat cu cea de la Paroşeni şi cu cea  
de la Craiova. Aceasta a fost perioada de formare ca INGINER şi MANAGER, ambele 
scrise cu litere mari! A fost numit inginer şef la Trustul de ConstrucŃii de Maşini, pe 
urmă ca Director General la beneficiar, PorŃile de Fier. Aici a atins recunoaşterea 
europeană, fiindcă partenerii dânsului  de discuŃie erau ambasadorii Ńărilor dunărene 
în Comisia Europeană a Dunării. A urmat consacrarea prin realizarea hidrocentralei 
de la PorŃile de Fier 1, pe urmă a ajuns în fruntea Ministerului  Energiei Electrice, mai 
târziu a fost trimis ca vicepreşedinte al Consiliului NaŃional al Apelor, a fost chemat 
înapoi ca ministru (adjunct) al Energiei Electrice, dar  problemele de calitate care 
trebuiau rezolvate, l-au cerut ca director general al Inspectoratului de Stat pentru 
InvestiŃii şi ConstrucŃii şi mai târziu, ca director general  al Inspectoratului pentru 
Problemele CalităŃii în ConstrucŃii. 

Toate acestea nu spun acum  mai nimic cititorului tânăr. Dar cei trecuŃi de prima 
tinereŃe îşi mai amintesc încă de eforturile uriaşe  făcute de oameni ca directorul 
general Nicolae Mănescu şi de colegii lui ca să împingă România înainte (în ciuda 
condiŃiilor pe care le ştim cu toŃii), îşi aduc aminte de investiŃiile necesare şi de 
oamenii care le-au realizat, de  problemele tehnice care au trebuit rezolvate şi…de 
mijloacele puŃine, foarte multe bazate exclusiv pe inteligenŃa nativă a românului, pe 
voinŃa de neclintit a managerului de vârf, pe priceperea lui tehnică dobândită în zeci 
de lucrări una mai grea decât cealaltă. Aceştia, cei trecuŃi bine de prima tinereŃe, ştiu 
să preŃuiască ce au acum în faŃa ochilor. 

Militarii vorbesc despre “camaraderia de arme”, inginerii…nu au o expresie 
corespunzătoare, dar o camaraderie de şantier există în orice caz. Aceasta s-a dovedit 
de multe ori, atât în situaŃiile excepŃionale pe care au trebuit să le înfrunte, cât şi în 
situaŃiile normale, când limita performanŃei lor era ceea ce reuşeau să facă 
constructorii străini, cu care se măsurau de la egal la egal, cu toate că le lipseau 
aproape toate mijloacele de care ceilalŃi dispuneau din belşug. În numele acestei 
camaraderii mi-aş dori să pot “prezenta arma” acestui general al industriei de 
construcŃii româneşti, acestui manager de vârf, care a format sute de specialişti pe 
şantierele Ńării şi a construit sute de obiective industriale. Dar eu…eu nu am nici-o 
armă!! În lipsă de altceva…am înşirat în faŃa numelui meu din josul paginii tot ce pot 
alinia eu, o parte din tot ce am dobândit după ce am trecut prin formidabila şcoală de 
la PorŃile de Fier…Poate apare puŃin lipsit de modestie …dar …să-mi fie iertat…am 
făcut-o cu un scop bine precizat: aceştia sunt doar soldaŃii mei!   Acum iau poziŃia de 
drepŃi…şi salut:  Să trăiŃi domnule general Mănescu! 

Prof. univ. dr. ing., dr. ec., dr. h.c. Radu MIHALCEA 

University of Illinois at Chicago 
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inginerie 

DESPRE INGINERII ÎN DEVENIRE 
Nicolae ENESCU 

 Iată-mă “recent pensionar”, profesor la Facultatea de Transporturi, pentru seria 
TT (ceea ce pe vremea noastră se numea Centralizări şi semnalizări feroviare), studenŃi 
in anul I, semestrul I, cursul de Mecanică predat în două ore curs/saptămână şi 2 ore 
seminar/la 2 săptămâni. Nu mă refer la faptul că sunt cam puŃine ore, ci doar la 
aiureala cu programarea cursului, care devansează predarea elementelor de 
matematică de care este nevoie pentru înŃelegerea celor predate. La Dinamică, cel 
puŃin, este nevoie să ştie ecuaŃii diferenŃiale; nu mai zic de faptul că la liceu nu se mai 
“învaŃă” aproape nimic!  
 Am mostre de liceeni la mine acasă şi sunt în clasa a X-a! Intrebându-l pe Radu 
ce probleme au facut la Termodinamică de la începutul anului (m-a rugat tat-său să 
fac cu el ceva probleme), mi-a zis că niciuna!?  L-am întrebat: “pe ce vă dă profesorul 
note”? Răspuns: “pe referate de teorie” (culese de pe internet) ! Care teorie ? L-am 
testat: nu ştia nimic! M-am îngrozit, aşa că am luat-o sistematic, începând cu legile 
gazelor. 
 Unde eşti tu Tepeş... 
 Liceul actual este o caricatură faŃă de Scoala Medie pe care am urmat-o 
noi...Ceea ce se face ca lumea este Informatica şi Matematica, la liceele nepoŃilor mei, 
dar, atenŃie: la Matematică se predau chestii complicate, deloc utile în succesiunea 
treptelor şcolare care vor urma... 
 Aşa că eu sunt oarecum informat de “mulŃimea eterogenă” care priveşte la mine 
dezorientată când folosesc câte un cuvânt pe care cei mai mulŃi nu-l înŃeleg... Si mă 
mai mir că n-au ştiut volumul sferei sau al conului circular drept, când i-am 
întrebat… 
 Dar să revin la Mecanică; cu chiu cu vai am reuşit să-mi fac “numărul” şi cursul 
s-a încheiat cu bine. Din cele 5 examene din sesiunea de iarnă, al meu a fost ultimul 
programat, în saptămâna 8-12 februarie, ultima din sesiune. Dacă n-aş fi fost afectat 
de rezultatele pe care le-au obŃinut loazele, aş fi fost chiar amuzat la parcurgerea 
lucrărilor în timpul corectării lor. Cele două gagicuŃe, care-mi sunt asistente, au fost 
chiar mai pornite decât mine pe fapte mari, dar le-am pus stavilă: fetelor, vreŃi să nu 
mai primim cursul la catedră în anul viitor? Decanii sunt şi ei între ciocan şi nicovală, 
pentru că nu mai pot forma serii în anul care vine, din cauza situaŃiei rezultatelor din 
anul precedent. 
 Din cei 99 studenŃi în serie au trecut 36, care număr, în alte vremuri,    s-ar fi 
redus drastic. Le-am dat 3 probleme şi o teorie de rahat, adică ceva foarte simplu. Dar 
să vedem care a fost desfaşurarea ostilităŃilor... 
 Dintr-un foc au lipsit 15 bucăŃi; 27 mi-au dat foi albe, dar au venit la sfârşit să 
vadă ce notă au primit !?!. Au trecut cu nota 5 cei care au avut câteva puncte la 
seminar şi au reuşit să încropească măcar unu-două  subiecte de 5, din cele trei 
probleme şi un subiect de teorie. Nu mi-a “povestit” subiectul de teorie decât un 
student. Unii mi-au mai scris câte ceva, dar a fost de râs. Nu numai că n-am râs, dar 
vineri, la ultimul examen, am făcut chiar o criza dureroasă de nervi. M-am simŃit un 
neica nimeni, care a stat la taclale cu nişte babe în faŃa porŃii, după care tipele şi-au 
scuipat în sân ca de “ucigă-l toaca”...  
 PrezenŃa la curs, pe vremea când noi eram studenŃi, se făcea cu reŃinere de 
locuri în primele rânduri şi cu ocuparea întregului amfiteatru. Acum se găsesc locuri 
la discreŃie, iar la “fotoliul orchestră” toate sunt libere. Am avut prezenŃă între 23 şi 35 
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studenŃi, într-un amfiteatru de 150 locuri. Nu spun că cei care se aşezau pe lângă 
fetele mai drăguŃe nu se mai uitau la tablă… 
 Dacă stăm să ne gândim, nici la domnul Buzdugan nu au trecut la primul 
examen prea mulŃi dintre noi, dar comparaŃia este neadecvată. Apropo, domnia sa a 
împlinit 93 ani în decembrie trecut şi locuieşte de ani buni într-o rezervă amenajată la 
Spitalul Elias. 
 Ce mai înseamnă învăŃământul nostru ingineresc acum, când Sistemul Bologna 
i-a dat lovitura de graŃie? O întreagă harababură, în care numărul orelor la 
disciplinele de cultură generală s-a redus drastic, iar programarea lor în planul de 
învăŃământ nu urmează logica “succesiunii în dependenŃă” a cunoştinŃelor pe care 
trebuie să le însuşească studentul. Pe de altă parte, toate conducerile facultăŃilor sunt 
populate de cadre didactice de la disciplinele de specialitate, care au vrut să-şi 
păstreze orele în perioada de tranziŃie de la învăŃământul de 4 ani până la cel de 
master, care a debutat în toamna trecută. De aceea, tot ce era de spus la materiile de 
specialitate s-a spus, cu mici excepŃii, iar acum nu prea mai au ce spune la cursurile 
de master. Dar şi mai rău este faptul că cei care au devenit “ingineri licenŃiaŃi” în vara 
trecută, susŃinând un proiect mai subŃire de cât ni se cerea nouă, nu mai vin la 
cursurile care i-ar conduce spre titlul de “inginer master”, pentru că nu au bani şi şi-
au găsit servici.  
 Cred că cei mai deştepŃi au fost nemŃii: ei au planificat învăŃământul ingineresc 
şnur, 3+2 ani, cu un “vor-diplom” după anul trei, iar cursurile se continuă cu o logică 
normală până la absolvirea anului 5. Noi, ca “pupincurişti” recunoscuŃi, am zis: “să 
trăiŃi doamnă comunitate europeană, facă-se voia lu’ matale”, dar mai ciupim şi noi 
ceva: nu trei ani pentru licenŃă, ci  patru ani, că nu putem lăsa o mulŃime de profesori 
de la specialitate fără obiectul muncii, până ajung preopinenŃii să termine cursul 
inferior de inginerie! Si acum, licenŃă + master înseamnă 6 ani. Căcănari ca 
totdeauna... 
 Dar ce contează; avem şi absolvenŃi foarte buni, care-şi caută de lucru peste 
hotare, iar ceilalŃi fac şi ei ce pot. Unii absolvenŃi, ai căror părinŃi au ceva bani, 
urmează masteratul în occident şi, bineînŃeles, vor rămâne pe acolo după absolvire. 
Vreau să spun că nici cadrele didactice nu mai au interesul şi prestanŃa de pe 
vremuri. Cei mai buni studenŃi de până acum nu au rămas în învăŃământ, iar 
majoritatea asistenŃilor noştri sunt fete sau băieŃi care, deşi au avut note bune în anii 
de studiu, nu au stofă de inginer. Viitoarele cadre didactice trebuie să-şi ia masteratul 
şi să intre de la început în sistemul de doctorantură. 
 Nu ştiu ce va fi în continuare, dar se pare că s-au hotărât ai noştri din Poly să 
analizeze modul în care au fost plasate materiile în planul de învăŃamânt. Pe de altă 
parte, profesorii de la materiile de specialitate au acum cursurile de master în mână şi 
cred că şi-au văzut “tolba plină”, aşa că vor mai lăsa de la ei ore şi pentru 
“nemâncaŃii” de la disciplinele de cultură tehnică generală (vezi Catedra de Mecanică, 
din care încă fac parte)! Aşa că momentul ar fi propice, dacă nu cumva pentru ei 
“pofta vine mâncând”... 
 Printre altele şi la catedra noastră există un master interdisciplinar “Controlul 
Zgomotului şi VibraŃiilor”, dar nu prea am avut anul ăsta clienŃi, pentru că este cam 
greu şi se cere mai multă matematică. Până acum, acelaş master se numea “post-
universitar” şi am avut mereu clienŃi care completau locurile. Cursurile lor se făceau 
în sistem “seral”; pentru cei care urmează masterul după cei 4 ani cu licenŃă, acesta 
se organizează în cursuri de zi, ca o prelungire a studiilor. 
 Să sperăm că ne (le) va veni mintea la cap şi ceea ce se întâmplă acum este doar 
o perioadă de “tristă tranziŃie”! 
 Doamne ajută! 
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carte                                  PĂMÂNT VIRGIN 
 Corina FIRUłĂ 

La ultimul “Gaudeamus” am văzut o lucrare a scriitorului 
Alberto Vasquez-Figueroa, autorul “Tuaregului”. Cum acea 
carte este una dintre cele mai frumoase citite de mine, despre 
care v-am vorbit într-un număr trecut, am cumpărat-o imediat 
şi pe aceasta: “Pământ virgin”. Dar a fost o decepŃie. Nu pentru 
că n-ar fi la fel de bine scrisă, ci pentru că este o poveste 
deosebit de tristă şi exact în această 
perioadă nu aveam nevoie să mă mai 
încarc cu amărăciune. Da, cu 
amărăciune, pentru că nu este vorba 

despre nişte probleme ale unui personaj imaginar, ci sunt 
problemele lumii în care trăim chiar noi, astăzi.Eroul 
principal, care vorbeşte în carte la persoana I-a, deci pe care o 
să-l prezint ca “EU”, este un soldat american dezertat din 
disperare de pe un front (poate din Vietnam). El îşi părăseşte 
definitiv familia, soŃia şi se refugiază în teritoriul Amazoanelor. 
Acest proiect fusese însă şi unul la care visase din copilărie, 
când în micile lui nefericiri se refugia între vastele teritorii din 
pădurile de pe marginea Fluviilor.“EU” este acceptat treptat de 
băştinaşi, ba i se dăruieşte chiar şi o nevastă, o copilă în 
pielea goală, cu obiceiuri pe care noi le numim rudimentare, 
dar care ştia foarte bine să asigure minimul confort de locuire 
în viaŃa în sălbăticie. “EU” nu este interesat de această fiinŃă, 
nu se atinge de ea. Are un singur moment de atracŃie, pe care şi-l stăpâneşte şi un 
singur moment de nostalgie, atunci când, întorcându-se dintr-o călătorie, o găseşte pe 
moarte şi în ciuda încercărilor sale de a o salva, o pierde definitiv. 

Iată cum descrie “EU” viaŃa lui pe teritoriul Amazoanelor: “... Poate că la început 
a fost o fugă. Dar acum, nu. Acum n-aş schimba aceste păduri şi această lagună, 
pentru nimic în lume. Acolo sunt fericit. Atât de fericit, cum nu visasem să fiu 
vreodată. Şi ştiŃi de ce? Pentru că am învăŃat să reduc din ce în ce mai mult câmpul 
nevoilor mele. Trăiesc în propria mea companie, cu trupul meu, cu mintea mea şi cu 
puŃine cărŃi. Îmi e de-ajuns. Nenorocirea este să doreşti cu mult mai mult decât ai. Şi, 
în ziua de azi, câmpul dorinŃelor nesatisfăcute este infinit. Devine practic imposibil să 
ai totul. De aceea, fericirea constă în a atinge exact Ńelul pe care ni l-am propus şi a 
nu privi mai departe. 

- Dar asta este o atitudine laşă.. 
- Nici vorbă! Înseamnă să te rezumi la condiŃia de fiinŃă omenească. Am acoperite 

nevoile vitale, cărŃi care îmi hrănesc dorinŃa de a mă perfecŃiona, libertate absolută şi 
timp de pace ca să meditez la mine însumi şi la raŃiunea vieŃii mele....” 

“... Acum mă uimesc lucrurile mici, miracolul zilnic al florilor ce se deschid, norii 
care trec, furnicile care lucrează împinse de un instinct de acum un milion de ani...” 

- ÎnŃeleg, cineva a spus: Nu căuta nimic din ce nu porŃi în tine”... 
Conflictul cărŃii este declanşat de venirea în zonă a unor “mastodonŃi” care 

defrişază pădurea pentru construirea unei şosele. Lupta băştinaşilor împotriva lor este 
dramatică. În final, ei reuşesc pentru o vreme să rezolve situaŃia, folosindu-se de nişte 
intrigi politice, adică de dorinŃa unor lideri de a se afişa ca vaşnici apărători ai legii. 
Traseul şoselei este deviat dincolo de teritoriul în discuŃie.  

Dar impresia romanului este că omenirea merge către un drum al distrugerii sale, 
lucru pe care noi îl ştim, îl trăim şi de aceea finalul cărŃii este copleşitor.              
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cronică 

DON PASQUALE 
Mirel şi Ani VANCA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
După o sută de ani de la prima montare şi patruzeci de ani de la cea de a doua, 

Opera NaŃională Bucureşti a pus din nou în scenă opera bufa, Don Pasquale de 
Donizetti. 

Mai mult silit decât de bună voie, am văzut şi eu spectacolul. Nu regret deloc că 
am fost  smuls de la ocupaŃiile mele predilecte şi obligat să văd această încântătoare 
comedie muzicală. Când muzica îl acaparează până şi pe un afon, înseamnă că este o 
muzică cu adevărat bună. Acesta a fost cazul meu, acesta este cazul operei Don 
Pasquale. 

În afară de faptul că mi-a plăcut, nu sunt în stare să fac şi alte consideraŃii pe 
marginea muzicii acestei opere sau pe marginea muzicii lui Donizetti, în general. Nu 
acelaşi lucru este valabil însă, vizavi de mesajul moralizator al  operei. 

Don Pasquale este cam de vârsta noastră şi, ca şi noi, se credea mai tânăr şi, 
probabil, mai vânjos decât era în realitate. Drept consecinŃă, a dorit , nici mai mult 
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nici mai puŃin decât să se căsătorească cu o femeie mult mai tânără decât el. O face şi 
se prăjeşte amarnic!. 

După spectacol, mă gândeam, că la vârsta noastră, este important să ne 
cunoaştem limitele, din toate punctele de vedere şi să conştientizăm pericolele care ne 
pândesc dacă le depăşim. Să enumerăm câteva din ele, referitoare, în primul rând, la 
cei care suntem căsătoriŃi şi ne trăiesc soŃiile, unele din ele valabile însă, şi pentru cei 
singuri: 

• Încercând să vă luaŃi în braŃe soŃia, aşa cum făceaŃi până la 40 de ani, 
riscaŃi să faceŃi hernie de disc. 

• Dacă fugiŃi după un tramvai sau autobuz, aşa cum făceaŃi altădată, riscaŃi 
o contracŃie musculară sau, doamne fereşte, un infarct sau un stop 
cardiac. 

• Ieşind iarna din casă fără căciulă sau fes, fără izmene şi bocanci, riscaŃi 
două săptămâni de secreŃii nazale abundente, febră, frisoane şi, doamne 
apără şi fereşte, o gripă porcină. 

• Nu faceŃi pe deştepŃii cu nepoŃii voştri în materie de relaŃii sexuale: ştiu mai 
multe decât voi! 

• Nu le daŃi speranŃe deşarte vecinelor, colegelor, cunoştinŃelor 
întâmplătoare, făcându-le o curte asiduă, că dacă veŃi ajunge acolo unde 
doresc ele, le veŃi dezamăgi  cumplit! 

• Nu vă apucaŃi să vă meditaŃi nepotul sau nepoata din clasa a IV-a primară 
la matematică, înainte de a recapitula, timp de o săptămână, materia 
respectivă: riscaŃi să vă faceŃi de ruşine. 

Şi acum două sfaturi valabile exclusiv pentru bărbaŃii singuri: 
• Nu încercaŃi să păreŃi mai tineri şi mai frumoşi decât sunteŃi! Artificiile la 

care aŃi fi tentaŃi să recurgeŃi dispar, unele într-o noapte, altele după o 
săptămână sau cel mult o lună de trai bun. 

• Este clar, că dacă vă veŃi căsători cu o femeie mult mai tânără decât voi, 
riscaŃi, în primul rând, să vi se pună coarne, dar riscaŃi şi să fiŃi puşi într-o 
sumedenie de alte situaŃii jenante, dintre care, cea mai jenantă va avea loc 
în pat. 

 
Dar, să revin la spectacolul bucureştean cu Don 

Pasquale. Am avut şansa ca în două din rolurile principale să 
vedem doi tineri debutanŃi: tenorul Bogdan Mihai şi soprana 
Aurelia Florian, ambii foşti elevi ai sopranei Mariana Nicolesco 
şi laureaŃi ai Concursului InternaŃional de Canto Hariclea 
Darclée, ambii  frumoşi  şi cu voci excepŃionale. Foarte bun ca 
voce şi interpretare a fost, în rolul lui Don Pasquale, basul 
Mihnea Lamatic. Regia este semnată de  tânărul Rareş 
Zaharia, care a introdus în spectacol elemente din comedia 
dell’arte, materializate prin personajele Pantalone, Colombina, 
Arlechino şi Scapino care dublează personajele principale. 

   La finele spectacolului, spectatorii au aplaudat-o în 
picioare pe soprana Mariana Nicolesco aflată în una din lojile 
de lângă scenă. 

 
 
 

 

Mihnea Lamatic 
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corespondenŃă 

ZIUA INTERNAłIONALA A BĂRBAłILOR 
                                               (Scrisoarea a V-a)            Gabriela STRUMINGER 

 
Iată că după frenezia sfârşitului de an şi a începutului unui an nou , ne-am trezit 

foarte repede în martie. 
Fiecare lună are ceva deosebit, dar parcă luna martie  are ceva în plus. Acest ceva 

in plus înseamnă sosirea primăverii cu pleiada ei de culori şi aerul de prospeŃime , 
căldura binefăcătoare a soarelui şi bucuria revenirii la viaŃă a întregii naturi (care 
natură ne include şi pe noi , oamenii), după o lungă perioadă de amorŃeală .  

Luna martie aduce cu sine şi un alt prilej de bucurie, şi anume , sărbătorirea Zilei 
InternaŃionale a Femeii. 

Mult timp s-a crezut ca această sărbătoare e specifică Ńărilor din sistemul 
comunist, dar în final, s-a înŃeles că această idee e greşită. Până la urmă, această 
sărbătoare a fost unanim acceptată pe tot globul.  

Ca o sărbătoare care nu are nici o legătură cu politica , ci este un prilej de a 
aduce un omagiu femeilor în postura lor de mame, partenere de viaŃă si reprezentante 
ale frumosului.  

De mult timp Ziua Femeii se sărbătoreşte aproape peste tot in lume, inclusiv 
USA, în diferite moduri, specifice Ńărilor respective, dar indiferent de aspectele proprii  
locului, buchetele de flori ce se oferă femeilor sunt nelipsite.  

Am făcut doar o scurtă referire la Ziua InternaŃională a Femeilor, pentru că, de 
fapt, doresc să mă refer la Ziua InternaŃionala a Bărbatului, care a apărut mai recent 
şi  care , începe să capete consistenŃă şi să se extindă la scară planetară.  

Există unele Ńări - ca de exemplu USA -  în care se obişnuieşte să se serbeze Ziua 
TaŃilor, dar iniŃiatorii Zilei InternaŃionale a BărbaŃilor au considerat că trebuie 
sărbătoriŃi nu numai taŃii, ci toŃi bărbaŃii, indiferent de vârstă sau alte situaŃii 
specifice.  

Încă de prin 1960, s-a vorbit despre necesitatea unei asemenea sărbători, nu 
numai ca un echivalent al zilei de 8 Martie, ci şi din alte motive mai importante, ca:   

- promovarea exemplelor pozitive, nu numai in domenii ca cel al sportului sau al 
actoriei, dar şi în viaŃa de zi cu zi, în rândurile oamenilor obişnuiŃi, care muncesc şi 
trăiesc onest; 

- scoaterea în relief a contribuŃiei bărbaŃilor la bunul mers al societăŃii, al 
comunităŃii în care trăiesc, contribuŃia lor la consolidarea familiei, la creşterea şi 
educarea copiilor, la protecŃia mediului înconjurător; 

- acordarea unei atenŃii sporite stării de sănătate, acordarea sprijinului necesar 
pentru îmbunătăŃirea stării fizice, emoŃionale, spirituale şi a relaŃiilor cu ceilalŃi 
membri ai societăŃii; 

- îmbunătăŃirea relaŃiilor dintre bărbaŃi şi femei, promovarea egalităŃii în drepturi; 
- eliminarea discriminărilor de orice fel.  
Din 1960 şi până prin 1990, Ziua BărbaŃilor s-a sărbătorit mai mult în mici 

grupuri , în fiecare an, la data de 23 Februarie. 
In 1999, în Trinidad - Tobago, s-a stabilit definitiv, ca  Ziua InternaŃională a 

BărbaŃilor să se sărbătorească  în fiecare an, la data de 19 Noiembrie. 
Din 1999 , Ziua InternaŃională a BărbaŃilor a început să se sărbătorească nu 

numai în Trinidad - Tobago , ci şi în Ńări ca Jamaica, Australia, India, USA, Singapore, 
UK, Malta, Africa de Sud, Ungaria, Ghana, şi  Canada. 

Nu s-a ajuns încă la stadiul ca aceasta să fie oficializată peste tot, dar se 
sărbătoreşte la nivelul multor grupări şi organizaŃii civile, în unele locuri fiind onorată 



 
 

           Foaie de suflet lunarå a AsociaŃiei „PromoŃia ’61 MECANICÅ“      
 

 
de prezenŃa unor reprezentanŃi guvernamentali, sau chiar  cu luări de cuvânt în 
cadrul sesiunilor parlamentare. 

In mod sigur, această zi are suportul necondiŃionat al UNESCO şi al NaŃiunilor 
Unite. 

Canada şi-a exprimat în mod oficial sprijinul pentru extinderea şi consolidarea 
sărbătoririi Zilei InternaŃionale a BărbaŃilor.  

łările  care au sărbătorit până acum această zi, au marcat evenimentul în diferite 
moduri : 

- omagierea celor ce şi-au dat viaŃa pentru patria lor; 
- decernarea de distincŃii celor ce au avut contribuŃii deosebite în diverse domenii; 
- popularizarea bărbaŃilor - model, pe plan familial şi social; 
- organizarea de dezbateri, la diferite nivele, pe teme legate de îmbunătăŃirea stării 

de sănătate, şi a rolului educaŃional al bărbaŃilor în creşterea copiilor; 
- organizarea de competiŃii sportive, urmărindu-se crearea unei comuniuni în 

cadrul căreia diferenŃele de orice natură dintre oameni să dispară; 
- organizarea de acŃiuni caritabile, în special în favoarea copiilor; 
- organizarea de manifestări culturale; 
- organizarea unor marşuri pentru pace şi dreptate. 
In Australia, s-a propus ca în această zi bărbaŃii să poarte un trandafir roşu - ca 

simbol al tăriei de caracter şi al curajului.  
In USA, în unele luări de cuvânt, s-a amintit că însuşi Abraham Lincoln a cerut 

să se aducă întotdeauna omagii deosebite tuturor celor ce şi-au sacrificat vieŃile 
pentru Ńara lor.  

Iată, că  o bine meritată sărbătoare - sărbătorirea bărbatului, ca stâlp al familiei 
şi al societăŃii - se alătură altor nelipsite sărbători, aducând un plus de bucurie şi 
lumină în vieŃile noastre. 

Pe când şi în România ? 
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 turism 
O CROAZIERA DE VIS (1) 

                                                                                                                  Adrian POPA 
 

 
Până nu de mult – mai exact până 

toamna trecută, când ne-am îmbarcat 
împreună cu un grup de prieteni la bordul 
unei moto-nave de croazieră (MSC – motor 
ship for cruise) în Mediterană şi puŃin în 
Atlantic– spuneam tuturor că am la activ două 
croaziere : una pe Dunăre, făcută în 2002 cu 
motonava OlteniŃa pe ruta Giurgiu - 
Budapesta şi retur (împreună cu Mecanicii 
61’- colegii mei de absolvire), datorată în bună 

parte sponsorilor noştri, colegii Bone Stan şi Dumitru Constantin (Calypso ) şi a doua, 
net superioară – din toate punctele de vedere – primeia, pe Nil în 2009 de la Assuan 
până la Luxor. 

Era o minciună sfruntată, scuzabilă numai prin inocenŃă : prozaic, fiindcă nu 
mai văzusem un adevărat vas de croazieră şi cognostic, fiindcă nu ştiam definiŃia 
exactă a termenului „croazieră”, uşor de găsit în toate dicŃionarele explicative sau 
enciclopedice : „călătorie  (de plăcere) pe mare”.  
 Şi după ce a fost să fie (sfârşitul lui octombrie 2009), mi-a trebuit timp până să 
îndrăznesc să aştern pe hârtie impresiile unei vrăji – din păcate temporare – şi să 
aştept să mă trezesc din vis. (Pentru unii care fac des astfel de călătorii , poate li se 
pare o copilărie bucuria noastră, dar pentru noi, chiar a fost o realizare deosebită , la 
care nu prea visam.) 
 Odată trezit cu picioarele pe pământ (la propriu şi la figurat), a trebuit să-mi 
amintesc cum au demarat pregătirile pentru acea excursie, începând cu grijile 
pământene ale turistului care-şi organizează cu migală detaliile ajungerii la punctul de 
îmbarcare (alegerea unei curse „ low-cost” care să-Ńi ofere cât mai mult timp de vizitare 
a portului de start al croazierei), ca şi plecării spre casă după debarcare ( urmărind 
acelaşi scop : câştigarea de timp pentru a vedea ceeace scăpase curiozităŃii la sosire). 
 Astfel s-a născut – cu ajutorul profesionistelor neguŃătoare de turism ale 
companiei Bliss Travel - programul optim al excursiei ce avea să ne ofere cunoaşterea  
(sau pentru unii revederea) unor oraşe – port ce aparŃin a patru state : Italia, Spania, 
Portugalia şi Marea Britanie (Gibraltar). 
 Aşa se face că, plecaŃi „cu noaptea-n cap” cu un Boing ... al ALITALIA, de pe 
aeroportul Otopeni, am ajuns dimineaŃa – devreme pe aeroportul Fumicino din Roma, 
pentru a putea – după o escală de maximum două ore – să ne îmbarcăm pe o cursă 
locală cu destinaŃia Genova (Genoa).  Conform calculelor de turişti pragmatici, am 
ajuns „în program” la Genoa, am făcut transferul de la aeroport în portul maritim (cu 
auto-taxiuri, convenabile ca tarif), foarte apropiate unul de altul, ne-am abandonat 
bagajele ( nu este nici o figură de stil!) undeva pe un trotuar pe traseul de intrare în 
port ( într-un Ńarc amenajat special, cu tichet de primire şi cod de personalizare a 
pasagerului etc.). Şi de-acum liberi să vizităm Genoa. 
 Nu vom vorbi deocamdată despre  ce ne-a impresionat puternic în cel mai mare 
port la Mediterana al Italiei. O vom face după cea de a doua întâlnire cu acest fabulos 
oraş, la întoarcerea din croazieră, când el va reprezenta punctul terminus al acesteia. 
 Dedicăm debutul acestui jurnal, unei mutaŃii spaŃiale (de pe pământ - pe mare), 
spirituale  (de la „cei cu picioarele pe pământ”- într-o lume de vis) şi temporale (dintr-o 
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lume cu griji omeneşti, precum săptămâna cu cinci zile lucrătoare – într-o „sărbătoare 
de neuitat”, vorba lui Hemingway, când se referea la sejurul lui în Paris). Pentru că 
odată trecută pasarela, care unea Ńărmul de puntea navei Orchestra, păşeai într-o 
altă lume .  
 Câteva „puneri în temă” apriori, pentru turiştii neavizaŃi (cazul nostru):  înaintea 
îmbarcării, treceai printr-o „vamă”, proprie sau chiar proprietatea firmei organizatoare 
de croaziere (MSC Cruises), unde erai fotografiat – după verificarea foarte atentă a 
documentelor- şi Ńi se elibera un card magnetic de identificare, cu poza la vedere, prin 
care erai recunoscut ca „cetăŃean”  al motonavei Orchestra. Legăturile cu uscatul îŃi 
erau oferite doar în porturile unde vasul urma să ancoreze ( conform programului 
anunŃat şi riguros respectat) şi numai pe baza unui control serios (cardul magnetic 
personalizat era indispensabil) de „frontieră”. Este absolut necesar ca în preambul 
(„debutul acestui jurnal”) să vă prezentăm noua patrie adoptivă : MSC Orchestra, 
chiar dacă adopŃia a durat doar o săptămână.. 

 
Vasul nostru gazdă este 
printre cele mai mari nave 
de croazieră din Mediterană. 
O fotografie descriptivă, cu o 
palidă sugerare a plat-
formelor (16 la număr) cu 
facilităŃile chibzuit implan-
tate (piscină la penultimul 
nivel şi alte locaŃii pentru 
sport-inclusiv teren de bas-
chet şi tenis, înconjurate de 
plase de sârmă, baruri, free 
shopp-uri etc.,etc.   

Nava construită în 
şantierul Alstom-Atlantique 
din St.Nazaire (FranŃa), 
MSC Orchestra, dată la apă 
în aprilie 2007, are o 

lungime de 293,8 m., o lăŃime de 32,2 m. şi un pescaj de 7,88m. Capacitatea ei de 
2550 de pasageri, cu aproximativ 1000 – personal de bord, asigură perfecta 
funcŃionare a acestui oraş plutitor, acestei uzine de turism maritim, încadrată într-o 
flotă de cel puŃin zece motonave surori cu care „concertează” în Mediterană şi mările 
adiacente, în Atlantic, în marea Baltică şi în Marea Meagră. Am folosit termenul de 
„concertează” nu numai ca o metaforă pentru armonia programelor lor care acoperă 
toate apele maritime ale Europei (şi nu numai), ci şi pentru  numele pe care le poartă: 
Musica, Opera, Lirica, Sinfonia, Armonia, Melody etc. 
 Privită în radă, nava nu te impresionează atât de mult, cât după  ce i-ai păşit ... 
puntea de îmbarcare. 

Cum să nu te impresioneze un restaurant cu „privire la mare” pe ambele laturi 
(deci o lăŃime de aproximativ 30 m., care  se întinde de la pupa pe o lungime de peste 
jumătate cât cea a navei (aproximativ 150 m)! Şi astfel de restaurante erau la trei 
nivele! Cum să nu te uimească sala de teatru, cu o arhitectură interioară sublimă (cu 
balcon, cu loji ca orice teatru care se respectă), cu o iluminare fantastică, cu două 
spectacole în fiecare după amiază/ seară, căruia nu i-am putut găsi o echivalentă, 
măcar o cvasi- echivalentă sală de spectacole în Bucureşti ! 
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 Cum să găseşti uşor similitudine unor săli de bar polivalente (cu expoziŃii de 
pictură sau /şi fotografie în cursul zilei) în care se organizau –seară de seară, după 
cină sau spectacol - concursuri cu premii (şepcuŃe, tricouri, gentuŃe personalizate 
„MSC Orchestra”) „RecunoaşteŃi melodia”. După ce companionul nostru din grupul de 
opt români, Gheorghe Ştefan, un „erudit” în domeniul muzicii uşoare universale , le-a 
smuls premii trei seri la rând organizatorilor, a fost rugat politicos să renunŃe la a mai 
participa (adică : „să-i mai lase şi pe alŃii!”). 
 Cum să nu-Ńi scuipi în sân, şi să nu-i mulŃumeşti Celui de sus că eşti acolo , la 
nivelurile superioare, adică cele „descoperite”, cu piscine, mese de pin- pong (unde am 
cunoscut înfrângerea, dar sper să mi se acorde revanşa), cu un ring de dans, unde de 
pe estrada avant-post se conduceau şedinŃele de aerobic, concursuri – lecŃii de 
gastronomie (salatele fiind cele mai prezente) etc. 
 Cum să te plângi de servicii, când totul era ca la carte! Zi de zi, seara târziu sau 
dimineaŃa foarte devreme, primeai pe sub uşă „programul zilei”, cu precizarea (la 
minut) a acŃiunilor  turistice, spectacolelor de seară la „teatrul nostru”, orice alt 
eveniment ce urma să aibă loc la bord, dar şi informaŃii despre oraşul-port ce urma a 
fi vizitat, cu recomandări esenŃiale (obiective principale, mijloace de transport, ora de 
debarcare, ora de îmbarcare etc.). 

 Iată de ce – cu siguranŃă - dacă cineva nu ar fi coborât într-un  „popas turistic”, 
nu avea a se plictisi la bord. Existau atâtea posibilităŃi de petrecere a timpului liber 
(de fapt, în concediu eşti în „timpul tău liber”): saună, masaj, băi-jacuzi, săli de 
lectură şi –de ce nu – cazinou pentru amatori de jocuri de noroc, care voiau să-şi 
comensureze potenŃialele  şanse de reuşită în afacerile cu oarece  risc, în derulare sau 
viitoare.  
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 Este locul şi momentul să povestim ceva despre prezenŃa românească la bordul 
navei. Am descoperit – bineînŃeles că întâmplător – o româncă venită în croazieră ca 
cetăŃean elveŃian, dar noi nu ne-am simŃit niciodată singuri. Încă din prima seară, la 
cina de „bun venit”, am fost primiŃi de şeful de sală, cu bineŃe rostite în cel mai pur 
grai românesc. Era un român neaoş de-al nostru. De la el am aflat că în personalul de 
servire în restaurante (aproximativ 90 în total), patru erau români. O deosebit de 
plăcută surpriză, am avut într-o seară, când spectacolul de teatru a fost dedicat 
cântecului. Au fost pe scenă Los Paraguayos şi alŃi cântăreŃi de valoare. Dar senzaŃia 
serii a fost interpretul unor canŃonete („O sole mio”, „Ave Maria” etc). Directoarea 
artistică a croazierei, Anna Werner (o vorbitoare a şase limbi la perfecŃie) a prezentat 
interpreŃii la sfârşitul spectacolului : pentru canŃonete, tenorul ... Adrian Moraru. 
Sala a aplaudat în picioare minute în şir.   
 Dar prezenŃa românească la bord nu s-a redus  numai la atât. Atunci când ne-
am exprimat dorinŃa de a vizita sala maşinilor, chiar cu intervenŃii sus-puse, la 
insistenŃa companionilor noştri Mircea UŃă (cunoscut al mai multor colegi de promoŃie 
de-ai noştri ca Mirel Vanca, Florin Kesler, Lucică Georgescu, Florică Mindoiu şi 
subsemnatul –şi-or mai fi şi alŃii, drept unul dintre cei mai buni specialişti în 
construcŃia de turbine) şi al nostru Stănel Bone (armator fluvial cunoscut şi 
recunoscut nu numai de noi, colegii lui, „bătrân lup de apă dulce”, sau „patriarhul 
Dunării”, după unele personalităŃi de vârf, la modă astăzi), am primit aprobarea şi 
surpriză : ghida noastră, era o româncă, în ierarhia de vîrf a departamentului tehnic-
maşini (aproximativ 75 de persoane). În totalul de aproximativ 1000 de oameni ce 
reprezentau personalul motonavei, circa 30 erau români. Urmare bombardamentului 
cu întrebări al celor doi, răspunsurile competente ale personalului tehnic au umplut şi 
ultimile goluri de informaŃii :  

- energia (motrică şi electrică) a navei este asigurată de electrogeneratoare 
diesel (de fabricaŃie Wartsila-Finlanda), cu o putere unitară de 11600 Kw 
(adică la bord, se afla o centrală de peste 50 Mw.); 

- cele cinci motoare au câte 16 cilindri cu diametrul de 380 mm; 
- propulsia este asigurată de două elice cu diametrul de 5,2 m, cu o turaŃie de 

max. 165 rot/min ; 
- nava mai este echipată cu trei elice transversale la prova (2300 Kw fiecare) şi 

două elice transversale la pupa (2000 Kw fiecare); 
- consumul de carburant este de 240 tone/24 ore, care împune un container – 

bazin de 3700 m.c.; 
- containerul – bazin de apă potabilă are o capacitate de  3800 tone, existând 

la bord capacităŃi de producere a apei potabile (1800 to/zi prin osmoză, plus 
două uzine de desalinizare a apei de mare). 

Socotind  că enumerarea acestor informaŃii şi 
detalii tehnice ar putea să plictisească, vrem să ne 
scuzăm prin şocul, surpriza pe care am avut-o, deoarece 
astfel de performanŃe impresionează chiar şi pe 
specialişti. 
 Personal, mărturisesc că (drept un participant la 
proiectarea şi fabricarea turbinelor DSL 50, dintre care, 
una singură putea echipa o centrală termoelectrică) am 
fost surprins să aflu că la bordul navei cu care noi 
călătoream, exista o putere instalată mai mare de 50 Mw. 
 Şi n-am fost singurul. Şi pentru motorişti (prin 
formare politehnică), era aproape de necrezut că există 
elice atât de gigantesca . 
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 Ei bine , a fost şi mai mare surpriza să aflu la întoarcere ( ca fost imgb-ist) că la 
o uzină bucureşteană, producŃia post-decembristă (din câte or mai fi în viaŃă) a 
participat la realizarea unor repere specifice pentru o navă mult mai mare decât cea 
pe care am fost pasageri o săptămână. Iată numai câteva caracteristici tehnice spre 
comparaŃie : 

- lungimea navei : aproximativ 350 m ; 
- lungimea liniei de arbori (cinci tronsoane cuplate, sprijinite pe şase lagăre 

radiale) : peste 60 m ;                         
- diametrul elicei (peste vârfurile paletelor) : 8,95 m ;                        
Iată deci, unde a ajuns tehnica şi tehnologia în domeniul construcŃiilor navale. 

 
                                                    Croazieriştii 
 

Despre ce ne va oferi MSC Orchestra, ca program de vizitare, numai o punere în 
temă telegrafică – Traseul va măsura 2450 mile marine (1 milă marină = 1,852 Km) 
parcurs cu o viteză de max. 23 noduri (42,6 km /h) şi va avea şase escale, plus portul 
terminus.  

Dar  toate la timpul lor !!  
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AsociaŃia „ PromoŃia ’61 MECANICĂ „                         
RedacŃia revistei MECANICII’61 

 
 

R E G U L A M E N T 
de organizare şi funcŃionare 

 
1. ComponenŃa REDACłIEI 
 

În componenŃa redacŃiei figurează următoarele funcŃii : 
 

- Redactor sef 
- Redactor şef adjunct 
- Redactor corector 
- Redactor titular de rubrică 

 
2. CompetenŃe şi responsabilităŃi 
 
2.1     Redactorul şef 
 
2.1.a  Avizează şi aprobă, la propunerea redactorului şef adjunct, formatul şi 
         macheta grafică a revistei. 
 
2.1.b Împreună cu redactorul şef adjunct, stabileşte şi aprobă cuprinsul ediŃiilor 
         curente sau speciale ale revistei.         
 
2.1.c Coordonează  acŃiunea redactorilor titulari de rubrici de elaborare şi colectare 
        a materialelor destinate publicării.  
 
2.1.d Aprobă difuzarea şi distribuirea ediŃiilor curente şi/sau speciale ale revistei. 
 
2.1.e Reprezintă redacŃia revistei în relaŃiile publice sau cu alte persoane, fizice  
         sau juridice, din cadrul sau din afara asociaŃiei. 
 
2.1.f  Răspunde pentru desfăşurarea întregii activităŃi a redacŃiei în cadrul  
         şi limitele prezentului regulament. 
 
2.2 Redactorul sef adjunct 

 
2.2.a Elaborează şi propune spre aprobarea redactorului sef,  formatul şi macheta 
        grafică a revistei. 

 
     2.2.b Răspunde de punerea în pagină (tehno-redactare) a ediŃiilor curente sau 
             speciale ale revistei, în conformitate cu aprobarea de cuprins acordată de 
             redactorul şef. 
 
     2.2.c  Primeşte, de la redactorul şef, materialele selecŃionate pentru cuprinsul 
              ediŃiilor revistei, în vederea punerii în pagină.    
  
     2.2.d  Solicită redactorului sef aprobarea difuzării şi distribuirii editiei elaborate. 
              După obŃinerea aprobării procedează la arhivarea editiei pe hârtie şi 
              urcarea (încărcarea) ediŃiei electronice pe site-ul AsociaŃiei. 
              Dacă este necesar, în scopul unei informări operative şi asistenŃă a 
              publicului cititor, trimite corespondenŃă cuprinzând diverse informaŃii 
              specifice de interes general.  
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2.3 Redactorul corector  
 
2.3.a  Primeşte, de la redactorul şef, materialele destinate să formeze cuprinsul 

     ediŃiilor curente/speciale ale revistei. 
 
AtenŃie redactori! 
     Materialele respective se  redactează în limba română, cu fonturi 
     de largă utilizare (arial, times new roman, etc.), , pe format A4, cu  
     diacritice. 
 
     În scopul respectării dezideratului de aspect grafic unitar şi omogen al 
     revistei, textele ( words) şi fotografiile (.jpeg) vor fi prezentate în fişiere 
     distincte. 
 

    2.3.b   Efectuează şi răspunde de corecturi d.p.d.v. ortografic (DOOM) şi semantic 
               (DEX) .  
 
               După operarea corecturilor, transmite varianta finală a materialelor 
               redactorului şef , pe proprie răspundere. 
 
    2.3.c    După  exprimarea aprobării redactorului sef pentru difuzare şi distribuire, 
               preia ediŃia respectivă , o multiplică pe hârtie în numărul necesar de 
               exemplare şi o distribuie cititorilor sau altor destinaŃii pentru păstrare - 
               înregistrare. 
 
 
    2.4    Redactorii titulari de rubrici 

 
    2.4.a Lista (nelimitativă) a rubricilor revistei este următoarea :  

            
                 "Noi despre noi" , "Opinii", "Inginerie", "Carte",  "Muzee si expozitii",   
                 "Turism","Corespondenta", "Umor",  "Intalniri colegiale","Spectacole" 
                .  
    2.4.b  Elaborează sau colectează de la alŃi autori materialele pe profilul rubricii  
              ai căror titulari sunt. 
             
              Transmit materialele respective redactorului şef. 
      
 

3. Organizatorice şi diverse 
 
3.1 Revista MECANICII’61 este o publicaŃie cu apariŃie lunară, care se distribuie  

gratuit membrilor AsociaŃiei “PromoŃia ’61 MECANICĂ”. 
 
Data de apariŃie este fixă, în ultima joi a fiecărei luni calendaristice. În cazuri 
motivate, o apariŃie poate cumula 2 luni calendaristice (număr dublu). 

 
3.2 Revista MECANICII’61 apare, dacă nu se stabileşte în alt fel de către redacŃie, pe coli 

din hârtie format A4, imprimate faŃă/verso, având un număr minim de 16 pagini, 
color sau alb-negru. Numărul paginilor poate fi mărit,  după necesităŃi sau prin 
decizie a redactorului sef sau redactorului sef adjunct,  până la maximum 60 de 
pagini.  
Numărul total al acestora va fi divizibil prin 4, fără afectarea aspectului grafic 
general  al paginilor. 
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3.3 Activitatea de elaborare a ediŃiilor va fi astfel organizată  încât acestea  să poată fi  

difuzate şi distribuite  în ziua de apariŃie. 
 
          Pentru respectarea dezideratului de mai sus, personalul redacŃiei, sub 
         coordonarea redactorului şef, va respecta graficul-cadru anual prezentat în 
         anexa prezentului regulament.  
 
3.4 Nerespectarea prevederilor prezentului, va angaja răspunderea personală a 
         celor în culpa cărora cade respectiva abatere. Răspunderea este de ordin 
         exclusiv moral şi un incumbă adoptarea de măsuri punitive. 
 
         În alternativa în care abaterile devin sistematice, redactorul sef poate decide 
         încetarea colaborării cu persoana aflată în culpă. 
 
4.      Deontologie 

 
4.1 ConŃinutul, stilul şi celelalte tehnici de elaborare ale unui text  sau imagini 

destinate reproducerii în revistă, aparŃin autorului şi angajează în exclusivitate, 
răspunderea acestuia sub  semnătura proprie. 

         De asemenea,  respectarea adevărului şi răspunderea pentru corectitudinea  
         afirmaŃiior cuprinse în material, inclusiv asumarea paternităŃii acestuia, 
         revin în exclusivitate autorilor. 
4.2 Materialele publicate nu vor cuprinde: atacuri la persoană (acuze, calomnii, injurii, 

aprecieri insidioase etc.) violări ale vieŃii private, elemente licenŃioase, obscenităŃi, 
morbiditate, abuzuri de limbaj, discriminări (rasiale, religioase, de gen sau etnice), 
militantism politic sau naŃionalism-extremist. 

4.3 RedacŃia are obligaŃia să analizeze materialele primite şi să decidă asupra  
          reproducerii sau nereproducerii lor în cuprinsul revistei. Decizia de 
          nereproducere a unui material primit la redacŃie trebuie să fie motivată şi   
          adusă la cunoştinŃa autorului. 
         RedacŃia răspunde de reproducerea întocmai a materialelor trimise de către  
         autori. Orice eventuale modificări, adăugiri, substituiri sau alterări ale 
         conŃinutului sau formei originalului primit, vor fi operate numai cu acordul 
         autorului. Fac excepŃie elementele de tehno-redactare (paginaŃie, fonturi, 
         grafică şi altele asemenea), care revin în competenŃa exclusivă a redacŃiei. 
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GRAFIC-CADRU 
de desfăşurare a activităŃii redacŃiei 

2010 
 

                                                                  Termene limită pentru activităŃile de resort 
 

NOTĂ CirculaŃia documentelor sau materialelor in interiorul/exteriorul redacŃiei va fi exclusiv in format electronic, utilizându-se adresele de 
e-mail ale membrilor redacŃiei şi autorilor materialelor din cuprins. 
 
 

REDACłIA 

  Anul 2010. Datele de apariŃie din lunile calendaristice 
FuncŃia Activitatea/atribuŃia 25/03 29/04 27/05 24/06 29/07 26/08 30/09 28/10 25/11 30/12 

► Stabilire / aprobare cuprins ediŃie crt. 12 18 15 12 18 16 20 17 15 12 Redactor şef 
(RS) ► Acord difuzare / distribuire ediŃie crt. 23 27 25 22 27 24 28 26 23 22 

►  Primire cuprins de ediŃie, corectat RC 15 18 18 15 18 16 20 17 15 15 
►  Elaborare ediŃie pentru tipărire 18 22 22 19 22 20 24 21 19 20 
►  Elaborare ediŃie electronică 22 24 25 22 25 23 27 25 22 22 
►  Arhivare ediŃie pentru tipărire 23 27 25 22 27 24 28 26 23 22 

 
Redactor şef 
adjunct 
(RSA) 

►  Urcare pe site ediŃie electronică 25 29 27 24 29 26 30 28 25 22 
►  Primire materiale cuprins, pt. corectură 12 18 10 10 10 10 10 10 10 06 
►  Efectuare corecturilor DOOM şi DEX 14 20 13 13 13 13 13 13 13 09 
►  Trimitere RS cuprins corectat   15 21 14 15 21 19 23 20 18 15 
►  Preluare şi multiplicare ediŃie tipar  23 27 25 22 27 24 28 26 23 - 

Redactor 
corector 
(RC) 

►  Distribuire ediŃie tipar 25 29 27 24 29 26 30 28 25 - 
►  Elaborare  ediŃie crt. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Redactori  de 

rubrică ►  Trimitere cuprins pt. avizare RS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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carte 

 
ARTELE MARłIALE, AIKIDO ŞI…NEPOłII NOŞTRI 

(În loc de o recenzie a cărŃii lui Şerban Derlogea) 
Radu MIHALCEA 

Dar…ce sunt şi de unde vin artele marŃiale? 
Originea lor este extrem de complexă pentru a putea fi explicată pe câteva 

pagini…Dar, ca perioadă de timp şi ca zonă geografică pe glob, se poate considera că 
artele marŃiale au fost create în mileniul precedent prin întrepătrunderea anumitor 
elemente de cultură indiană, chineză, japoneză şi koreană. Mai ales ultimele trei Ńări 
au stat într-un schimb religios şi cultural permanent, iar ceea ce a fost creeat într-una 
dintre acestea a fost preluat şi dezvoltat în celelalte. Procesul continuă şi în prezent: 
Aikido   a fost creeat pe baza cunoştinŃelor tradiŃionale în deceniul  al 3.lea al 
secolului trecut,  Qigong – practicat de mine – a fost creat înainte de cel de al doilea 
război mondial, Felung Long – o variantă comercială – a fost creeat după cel de al 
doilea război mondial. Jiu-jitsu, karate, judo, yoga si multe altele sunt încă mai vechi, 
au apărut însă în USA şi în Europa numai după dezvoltarea mijloacelor de transport 
şi o dată cu migraŃia în masă a popoarelor asiatice către lumea veche şi către cea 
nouă. Rădăcinile artelor marŃiale datează de milenii şi se pot regăsi în învăŃăturile 
chinezului Confucius (Confucianism, apărut ca. 2000 de ani înaintea erei noastre) şi 
ale indianului  Budha (Budism, apărut ca. 500 de ani înaintea erei noastre). Alte 
elemente importante au fost codul de onoare al samurailor japonezi (după anul 1000 
era noastră) precum şi revoltele populaŃiei chineze (după anul 1300 era noastră) 
împotriva dominaŃiei latifundiarilor locali. 

Deşi confucianismul şi budismul sunt privite drept religii, acestea sunt mai 
curând filozofii de viaŃă. Confucianismul accentuează comportamentul etic bazat pe 
umanitate şi bunăvoinŃă (în limba chineză: jen), corectitudine (yi), pe preŃuirea ştiinŃei 
şi a înŃelepciunii (zhi), pe cinste şi dreptate (xin), pe dragostea şi respectul faŃă de 
familie şi mai ales faŃă de membrii mai în vârstă ai ei (hsiao), pe loialitate faŃă de stat 
(chung), precum şi pe reguli de etichetă, reguli rituale şi alte reguli privind creerea şi 
păstrarea averii (li). Nu cumva acestea sunt şi capitole din educaŃia copiilor pe care le-
am dori cât mai bine reprezentate în şcolile româneşti? 

 
Budismul propăvăduie dezvoltarea individului şi a individualităŃii până la 

perfecŃiune şi promite că, la atingerea acesteia, va fi posibilă acceptarea   în Nirvana 
unde se va bucura de viaŃă veşnică. Intrarea în Nirvana depinde exclusiv de atingerea 
gradului de perfecŃiune cerut şi pentru care oricine trebuie să se străduie dealungul 
mai multor vieŃi.  

Ideile promovate de confucianism si de budism pot fi aplicate fără probleme şi în 
viaŃa de toate zilele a unui european: ele corespund – în cea mai mare parte – 
concepŃiilor “sănătoase” despre viaŃă cu care noi – septuagenarii – am fost educaŃi în 
copilăria noastră. În societatea românească actuală, care a aruncat toate principiile 
peste bord, aceste idei ar putea fi esenŃiale în determinarea succesului în viaŃă a celor 
fără pile, fără banii mulŃi ai părinŃilor, fără relaŃii, fără a fi membri într-un partid, 
fără… nimic. Dacă şi nepoŃii voştri fac parte dintre cei din categoriile 
enumerate...atunci…duceti-i la sala de antrenament Aikido sau de alte arte marŃiale: 
acolo încă se mai învaŃă cum să reuşeşti în viaŃă bazându-te pe munca ta proprie, 
intensă, dusă până aproape de dar fără epuizare.  

Nu cumva aceasta – munca intensă pentru success – a fost şi idealul însămânŃat în 
noi în copilăria noastră? (continuare în numerele viitoare) 
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UMOR 

Pagină realizată de Victor POPESCU 
Ştefan cel Mare, după o bătălie crâncenă, reuşeşte să scape cu viaŃă, împreună 

cu un mic grup de oşteni. Pe urmele lor oastea otomana, câta frunza si iarba. În 
depărtare se vede o pădure.  

Ştefan strigă: În pădure! 
Când ajung în pădure, Ştefan comandă: Toata lumea sus în copaci!   
Peste o leacă de vreme, oştenii în copaci, agăŃaŃi de crăci, încep să se 

neliniştească: Mai stăm asa, Măria Ta?! 
−  Mai staŃi mă, că abia acum intră turcii în pădure!  
Peste un timp, iară: Să mai stăm, Măria Ta?   
−  Mai staŃi, mai staŃi, că acuma trec pe sub noi!  
−  Da, Măria Ta,... dar măcar caii putem să-i lăsam jos?! 

****************** 
Un tip ce nu putea dormi într-o seară de vară, se plimba prin parc. Pe o bancă 

unde a vrut să stea puŃin, s-a aşezat lângă el un boschetar.  
− Singurel, singurel, frumosule?.  
Speriat, omul merge pe altă bancă, câteva alei mai încolo. Vine unul şi se oferă 

pentru o noapte. Fuge omul la altă bancă si din tufiş apare unul cu pantalonii în vine.  
Pleacă din parc afară şi la ieşire dă peste un poliŃist.  
− Domnule poliŃist, tot parcul este plin de homosexuali, uite acolo la banca aceia 

unul, dincolo altul, şi la a treia bancă la fel, e plin de ei... 
La care poliŃistul, prinzându-i obrazul cu două degete i-l mişcă tandru, privindu-l 

în ochi.  
− Pârâcioasă mică ce eşti.... 

****************** 
In paradis, Sf. Petru întâmpină 10 femei moarte în aceeaşi zi şi le zice 

−  Toate femeile care şi-au înşelat soŃii, un pas înainte.  
Nouă dintre cele 10 femei înaintează cu un pas.  
Sf. Petru se întoarce către Dumnezeu:   
−  Dar cu surda ce facem, o primim? 

****************** 
Doi beŃivi mergeau pe stradă. Unul se Ńinea de gard şi unul mergea în patru labe. 

Cel care se Ńinea de gard îi zice celuilalt: 
- Băi, râde lumea de tine, mergi în patru labe! 
La care, celălalt: Te văd eu pe tine când se termină gardul!  

****************** 
Unfilozof intră într-un bar: Dă-mi zece pahare de whisky, zice el către barman. 
Barmanul: 
-Eşti sigur, chiar vrei zece? 
- Absolut, zece vreau ! 
Barmanul îi dă 10 pahare de whisky, iar filozoful le bea instantaneu. 
Apoi mai cere 9, pe care le bea tot pe nerăsuflate, apoi 8, 7, tot aşa până ajunge 
la ultimul pahar. Barmanul îi dă ultimul pahar, iar filozoful, abia reuşind să lege 
două cuvinte, spune: 

- A..a..a..auzi, pprietene, i..ia zi, de ce c-cu cât bbbeau mai ppppuŃin, cu atât mă 
îmbat mai tare?  

****************** 
- Ascultă, Gogule, ce e mai preferabil: să ai Parkinson sau Alzheimer? 
-  Parkinson! E mai bine să verşi juma' de pahar decât să uiŃi unde pui sticla!
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