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Editorial scris de MECANICII’61 

 

Când citeam în tinereţe despre „genialul principiu” introdus pe la 

mijlocul secolului XVI de Nicolo Machiavelli referitor la faptul că „în politică 

dictează interesele şi forţa şi că în ea nu au ce căuta considerentele morale” 

(sintetizate în celebra sintagmă: „scopul scuză mijloacele”), ni se părea că 

aplicarea în practică a acestuia este inadmisibilă şi nereală (aproape ca şi 

UTOPIA lui Thomas Morus). 

După acumularea unor experienţe de o viaţă, ne-am convins că dacă 

Machiavelli ne-ar fi contemporan, teoriile sale ar fi fost total lipsite de 

originalitate. Puterile politice de după ‟90 s-au manifestat cu lipsă de 

scrupule. „Sfidarea mondială”, apărută pe la mijlocul secolului trecut, şi-a 

găsit un puternic ecou naţional (cu specificitatea locală şi temporală) în 

ţara noastră. 

E de Caragiale să exersezi dictatura, clamând democraţia, să ceri 
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 loialitate, când STRADA te declară trădător, să chemi la solidaritate, când 

cultivi dezbinarea, să invoci sinceritatea – a ta şi a celorlalţi – când de la venirea 

la putere (şi mai ales, apriori), discursul ţi-a fost clădit numai pe minciună. 

Un tânăr protestatar din Piaţa Universităţii ianuarie – februarie 2012, 

răspundea presei care-i lua un interviu că deşi nici el n-o duce bine cu banii, nu 

reclamă nici reducerea salariilor sau a pensiilor (corect înfierate de categoriile 

sociale lovite), nici asprimea taxelor, nici creşterea preţurilor mai ales la 

combustibili şi energie, nici....., nici....., ci nu mai poate suporta obrăznicia 

liderilor politici, aroganţa, sperjurul, sfidarea, care se manifestă perpetuum. 

Această nouă Piaţă a Universităţii, personalizată prin neacceptarea 

niciunui reprezentant al vreunei grupări politice, se anunţa ca o puternică şi 

adevărată forţă a societăţii civile şi poate se va manifesta aşa şi în continuare, 

dacă machiavellismele deja dezlănţuite nu vor reuşi a fi victorioase pe de–a-

ntregul. 

Realizatoarea TV, Lucia Hosu Longin spunea într-un interviu, la sfârşitul 

lunii ianuarie : „Eu cred în radicalismul acestor manifestări şi că, datorită lor, ceva 

se va modifica în ţara asta. Zona asta liberă de neocomunismul portocaliu (şi în 

altă ocazie zona roşie N.R.) cum a fost ea numită, este, după părerea mea, o zonă 

a lucidităţii politice, oamenii aceia ştiu ce să ceară. În fiecare zi ne uimesc cu 

prezenţa lor în actualitatea politică, ştiu ce să pretindă puterii. Ei au o tenacitate 

extraordinară, dar şi o stare de dezgust naţional vizavi de aroganţa şi de paranoia 

celor de la putere”. 

În acelaşi interviu, rugată să-şi spună părerea despre lozincile strigate sau 

scrise pe pancarte, aceiaşi realizatoare TV spunea : „Aceste lozinci reprezintă 

Proclamaţia de la Bucureşti a revoluţionarilor. Gestul lor este unul propriu 

revoluţionarilor. Se supun acolo, în piaţă, unor riscuri, dau dovadă de curaj, 

dovedesc verticalitate, au putut să separe adevărul de minciunile securiste şi să 

continue protestele. Dacă aş fi avut un ziar, o pagină aş fi dedicat-o doar acestor 

lozinci, mostre de inventivitate şi de har civic”. 

Şi într-adevăr, aceste lozinci, al căror summum poate fi considerat cu 

adevărat o „Proclamaţie a Bucureştiului 2012”, sunt pilule de „luciditate politică”, 

care exprimă nemulţumiri grave ale mai multor categorii sociale (pensionari, 

funcţionari publici, militari etc.), dar şi o răbufnire a unei stări generale de 

insatisfacţie, a sfârşitului unei răbdări greu încercate. 

Dacă asupra lozincilor din prima categorie nu ne vom mai opri, deoarece 

însuşi actualul preşedinte a recunoscut în repetate rânduri la apariţiile TV sau la 

posturile de radio, că „sunt pe deplin îndreptăţite, fiind efectul măsurilor de 

austeritate luate de guvern, dar fără de care România n-ar fi putut să meargă 

înainte” (cât fariseism !, cât machiavellism ! ; dacă ar fi spus direct ceeace lasă să 

se înţeleagă, adică : nemulţumirile exprimate în piaţă nu sunt de fapt 

îndreptăţite, mulţimile ar fi invadat a doua zi Cotroceniul), am selectat în schimb 

câteva din cea de a doua : 

 

„24 ianuarie 1859 : UNIREA NĂZUINŢELOR. 

24 ianuarie 2012 : UNIREA SUFERINŢELOR” 

    (lansată la Iaşi şi Bucureşti pe 24.01.2012) 
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„Scuzaţi-ne că nu muncim cât puteţi să furaţi” !     

 

„În cinstea Marelui UNIFICATOR, 

Să-l dăm jos pe trădător !”  

 

„Copiii şi nepoţii 

Vor plăti ce fură hoţii”. 

 

„Nu pricepi că ţara nu te vrea ? 

Stăm aici pân-oi pleca.” 

                    etc,etc,etc, 

 

Unii politologi comentează cum că manifestările din Piaţa 

Universităţii ar fi înregistrat oarecare succes. (Vezi schimbarea – parţială – 

a guvernului Boc). Amăgire ! Groaznică amăgire ! 

S-a înregistrat un nou succes al machiavellismului. 

De aceea nu fac politică ! 

          

   

 

 

 

 

                                                                           
 

Scris de Radu GRUIA                                  

 
         Uite că a apărut, parcă în ciuda adjectivului care  te expediază pur şi 
simplu, într-un spaţiu adimensional ! Şi atunci întrebarea „ ce dracu‟ o mai fi şi 

asta? ” devine absolut pertinentă! Păi atunci, hai să „demontăm” paranghelia : 
povestea începe cu Moşu’ nost‟, care, acum vreo 8 ani, a stabilit el că „foaia” 

trebe‟ să apară joi, dar nu una oarecare, ci musai anume ultima din lună ! Zis şi 
făcut ! Aşa a fost ! Până când ? Până de curând, când, în ianuarie trecut s-a 
evaporat ! Mă rog,din motive meteo . dar nu înainte de a se metamorfoza din „joi” 

, în „marţi”. Cum aşa? Păi foarte simplu: de o bună bucată de vreme ne străduim 
să schimbăm „scena” spectacolelor noastre de la „Select” pe o alta, mai pe 

sufletul şi pungile „trupeţilor” noştri. Am fost pe ici pe colo, dar...nu s-a potrivit, 
aşa că ne-am  „repatriat” temporar la Select. Unde, trebuie să spun a avut loc şi 
ultimul spectacol ordinar al trupei, în noembrie ‟11. De fapt, chestia cu 

repatrierea a rămas doar în intenţie, pentru că de fapt, n-am mai ajuns pe-acolo 
datorită „veto-ului” ferm – dacă-mi daţi voie – al Rodicuţei Nicolescu. Drept 

utilizat în baza statutului de „societară” şi ...de gen, pe motiv meteo. (Trebuie să 
recunosc  că era un pic de viscol, dar, după cum bine se ştie, Selectul este situat 
pe Alea Alexandru, din Bucureşti, şi nu pe A1, A2, sau dracu‟ ştie care DN-eu, pe 

unde respectivul personaj tocmai îşi implicase propria-i coadă!).  
De data aceasta, ochisem nu una, ci două locaţii alternative, iar Comisia ad-hoc, 
constituită în vederea selectării „anti-Selectului”, din care au făcut parte GM 
Calypso, GP Artemiu şi HPM Moşu’ DC, s-a întrunit, vizionat şi aprobat una dintre 

JOIA....VIRTUALĂ ! 
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cele două de pe listă, pe numele său „MACEDONIA” , amplasată în Piaţa 
Iancului, din Bucureşti. Pe cealaltă, amplasată pe str. Lemnea, chiar vizavi de  

locul  viran, unde s-a aflat altădată un edificiu mult afecţionat de o „grămadă” 
finită de suflete de oameni politici, ingineri, tehnicieni , funcţionari şi alţii – 

numesc MINISTERUL INDUSTRIEI CONSTRUCŢIILOR DE MAŞINI – comisia n-a 
putut s-o viziteze datorită absenţei autorului propunerii – taman sus-semnatul 
Gulie, indisponibil la data  respectivă. Chiar că mi-a părut rău ! 

Dar, nu-i bai, ne vedem în continuare de treburile noastre. Ca de exemplu: dacă 
nu ne-am întâlnit în ultima joi, n-a fost spectacol; dacă n-a fost spectacol, n-

avem nici afişul respectiv, logic nu? Pe cale de consecinţă, numărul acesta se 
prezintă cititorilor săi, fără! 
 O fi bine, o fi rău ? Nu ştiu ! Ultimul afiş a fost cel selecţionat din „recolta” 

proprie de fotografii de la .( Patru autori şi vreo 300 de poziţii).  
Pentru că tot veni vorba despre „afiş”, cred că ar fi oportune ceva consideraţii pe 

subiect.  
Prima ar fi, desigur, întrebarea: La ce-i bun? Sau „Cui prodest? Hai să vedem ce 
se poate „aduna” în sprijinul ideii. Păi, evident termenul a fost „împrumutat” din 

publicistica de show, unde are un rol esenţial: oferă clientului – adică publicului 
– informaţiile  despre marfa pe care este musai să o achiziţioneze. Altfel, 

respectivul eveniment este condamnat la ...eşec, iar producătorilor nu le rămâne 
altceva decât să-şi evalueze „gaura financiară”. Însoţeşte premiera şi este 
menţinut pe toată durata în care spectacolul respectiv se „joacă”. Reprezintă  

„cheia de boltă” a lansării show-ului, oferind tot ce  poate atrage un public cât 
mai numeros. Prezintă imagini din, dar  mai ales,  distribuţia spectacolului.  

În cazul nostru, pot spune că există doar o singură aemănare: prezentarea 
imaginilor şi distribuţiei. În rest – nu se portiveşte! Noi ne finanţăm, realizăm şi 
ne aplaudăm singuri.  Deci, n-avem nevoie de publicitate. Dar....tot noi suntem şi 

publicul nostru! Care public, se pare că are un interes constant pentru show 
având chiar are nevoie de el, îndrăznesc eu să afirm. Mă rog, nu pot şti cât va 

dura. Să dea Domnul, cât mai mult! 
Astfel, devine pregnant un atribut specific afişului 
nostru şi anume faptul că ne arată aşa cum suntem, 

cum arătăm, cum şi cât ne ...schimbăm (dacă ne 
schimbăm.....), ce limbaj utilizăm – expresie, privire, 

gestică, ţinută ( cred că aţi auzit de „limbajul corpului” 
? ) – ce mai tura-vura, cam tot ce este de reţinut 
despre comportamentul uzual al unui individ. Dacă 

adaug că frecvenţa de prelevare a imaginilor este 
destul de reprezentativă – cca. 30 zile – precum şi 
faptul că mai toate imaginile sunt prelucrate şi 

comentate, atunci se poate considera că fenomenul 
„afiş” iese din „ceaţa” în care îl plasează unii. 

În sfâşit, am profitat şi eu de forfait-ul din ianuarie 
pentru a-mi declina opinia.( despre afiş). Rog însă să se consemneze doar ca o 
opinie personală. Dacă nu vă place, dragi colegi, nu trebuie decât s-o spuneţi şi 

voi pune capăt respectivei „practici”. Dar, nu uitaţi, totuşi: „ O imagine valorează 
cât 1000 de cuvinte !” 

        Până una alta, trebuie însă evidenţiat colapsul – posibil temporar – al 
vechiului obicei „de Joi...”, pentru că ziua de joi a fost, deocamdată, înlocuită cu 
ziua de ...marţi ! Hmm! Dacă-i bine, aşa să fie. Dacă nu, om trăi şi om vedea. 

 
 
 

GROUP OF ELDERLY PEOPLE 
 LOOKING AT PHOTOGRAPHS! 

AT PHOTOGRAPHS 
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1. Bucureştiul este a 6-a capitală ca mărime din UE. 
 
2. Cea mai veche gară din Bucureşti este Filaret. 

 
3. Primul drum din Bucureşti a fost Drumul de Lemn, astăzi Calea Victoriei.  

Calea Victoriei era pavată cu trunchiuri de copaci. 
 
4. Primele omnibuze cu cai au fost inaugurate în Bucureşti în 1840, fiind printre 

primele oraşe din Europa care aveau astfel de mijloace de transport. 
 

5. Cimitirul Bellu era locul preferat al hoţilor de căciuli de blană. Stăteau cocoţaţi 
pe zid şi le pescuiau din capul doamnelor cu o sfoară şi un cârlig de pescuit. Apoi 
le vindeau în parcul Tineretului. 

 
6. Intrarea hotelului Novotel este faţada fostului Teatru Naţional. În timpul celui 
de-al doilea război mondial, mai exact în 26 august 1944, s-a urmărit de catre 

aviatia germana distrugerea Palatului Telefoanelor, bomba însă a ratat ţinta şi a 
căzut pe Teatrul Naţional. 

 
7. Denumirea veche a parcului Cişmigiu era balta lui Dura Neguţătorul, dar în 
1779 Alexandru Ipsilanti pentru a organiza mai bine aprovizionarea cu apă a 

oraşului porunceşte să se construiască o cişmea spre ieşirea Ştirbei Vodă de 
astăzi. 

 
8. Numele străzii Lipscani provine de la oraşul Leipzig din Germania , lucru ce 
aminteşte de viaţa comercială extrem de dinamică a Valahiei. 

 
9. Oraşul Bucureşti este desemnat capitală a Ţării Româneşti în 1659 de către 
domnitorul Gheorghe Ghica. 

 
10. Între 1798 şi 1831, populaţia Bucureştiului se dublează. Recensământul din 

1798 număra puţin peste 30 mii de locuitori, în timp ce 33 de ani mai târziu se 
ajunge la 60.587 locuitori. Între 1948 şi 1992 populaţia Bucureştiului a sporit cu 
peste 1 milion de locuitori, de la 1.025.000 la 2.067.000. La ultimul recensă-

mânt, numărul de locuitori ai oraşului a fost 1.929.000. 
 

11. Peste 20 de biserici şi aşezăminte monahale au fost distruse, parţial sau 
total, în perioada comunismului. Dintre cele mai vechi amintim: Biserica 
Crangaşi (1564), Biserica Albă- Postăvari (1568), Mânăstirea Mihai Vodă (1591) şi 

altele. 
 
12. Bucureştiul este înfrăţit cu 9 oraşe din întreaga lume. Cele mai importante 

sunt Beijing , Atlanta , Budapesta sau Hanovra. 
 

 

BUCUREŞTIUL NOSTRU DE SUFLET 

 MECANICII’61, Anul 8, # 2/66, februarie 2012                       Prezentare  WEB , Radu GRUIA  
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13. Palatul Telefoanelor din Bucureşti a fost construit între 1929-1934 în stilul 
zgârie-norilor americani şi a fost până în anii „70 cea mai înaltă clădire din 

Bucureşti. 
 

14. Unul dintre cele mai cunoscute preparate culinare româneşti – mititeii – au 
fost inventați la sfârşitul secolului al XIX-lea de Iordache Ionescu, proprietarul 

restaurantului supranumit “La o idee”, care se afla pe strada Covaci. Numele 

le-a 
fost dat de ziaristul, pamfletarul şi umoristul N.T. Orăşanu, care a compus lista 
de bucate într-un mod original, pâinea numind-o “o abodanță”, gheața – “cremă 

de Siberia”, scobitoarea – “o baionetă”, țuica – “o idee”. Cârnații mici au fost 
numiți “mititei”, atunci când, fiindcă se terminaseră mațele pentru cârnați, 

Ionescu a folosit doar carnea amestecată cu bicarbonat de sodiu, făcând cârnați 
mai mici şi fără înveliș. Aceştia au fost un succes. 

 

               ORIGINEA DENUMIRII UNOR CARTIERE BUCUREŞTENE 
 

Balta Albă - Aici se afla o groapă de var, unde in vremea lui Caragea se topeau 
cadavrele ciumaţilor. Când ploua, locul devenea o baltă. Albă. 
Băneasa - Nevasta banului. In cazul de faţă, ea era nevasta banului Dimitrie 

Ghica. 
Berceni - Francisc Rákóczi al II-lea pleacă la turci (nici el nici turcii nu se 
intelegeau cu Habsburgii, iar asta îi facea prieteni). La fel procedează şi o parte 

din apropiaţii lui Rákóczi. Mai exact o ceată de husari conduşi de groful Miklós 
Bercsényi. Nu ştiu dacă au stat doar ca să-şi tragă sufletul ori s-au oprit de tot, 

cert este că, undeva la sud de Bucureşti, husarii Berceni au luat o pauză. 
Colentina - Probabil e doar o legendă (asemănătoare cu legenda numelui 
Bucureştilor). Astfel, Colentina vine de la "colea-n-tină" - cu referire la locul băltit 

unde Matei Basarab i-ar fi urlat pe turci într-o bătălie. O vreme s-a numit şi 
"Olintina". 
Cotroceni - Numele îi vine de la "a cotroci", "cei care "cotrocesc". Un vechi 

regionalism care înseamnă "a cotrobăi", "a scotoci", "a scormoni". 
Crângaşi - Etimologia este evidentş. Candva aici era o prelungire din Codrul 

Vlăsiei - un crâng. Aici trăiau, normal, crângaşii. 
Dămăroaia - această moşie parcelată a aparţinut boieroaicei Maria Damaris. 
Dealul Spirii - După numele doctorului Spiridon Kristofi (de i se mai zicea si 

"Spirea"), care a ridicat în 1765 pe Dealul lupeştilor o biserică. (Spirea Veche). 
Dristor - vine de la breasla piuarilor care şi-au avut satul în această parte a 

Bucureştilor. Aşezarea meşterilor piuari care se numeau «dârstari», «dârsta» fiind 
piua din piatră folosită la fabricarea postavului şi dimiei. Piuarii fabricau «dârste» 
şi pentru sutele de mori de pe cursul Dâmboviţei, care timp de sute de ani au 

fost prezenţe cotidiene, de mare relevaţă economică pentru târgul Bucureştilor. 
Drumul Taberei - Tudor Vladimirescu întrand în Bucureşti pe la vest în anul 
1821, îşi aşează aici tabăra de panduri. 

Ferentari - paradoxal, Ferentariul are cea mai rafinată origine a numelui: vine 
din latină (!!!!) "Ferentarius" - Soldat din infanteria uşoară a legiunilor romane. 

Dupa unele opinii, aici s-ar fi aflat câmpul de exerciţii al ferentarilor din oastea 
lui Mihai Viteazul. 
Floreasca - după numele boierilor care au stăpânit locurile respective: Floreştii. 

Ghencea - Vine din turcă. Pe vremea fanarioţilor, Ghenci-aga era şeful arnăuţilor 
din garda domnească. Aici s-a ridicat o biserică. Biserica era a Ghencei. 

Giulesti - O proprietate boierească: a Juleştilor. 
Lipscani - din slavă - Lipsk, Lipsko ("locul cu tei"). Acest "loc cu tei" este Leipzig 
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(Lipsca). Negustorii veniţi în Bucureşti cu lucruri aduse de la târgul din Leipzig 

se numeau, evident, Lipscani. 
Militari - In secolul 19 aici era zona de instrucţie militară, probabil şi o 
garnizoană. O vreme a funcţionat aici "Pirotehnia Armatei". 

Pantelimon - îsi ia numele dupa Mânăstirea Sf. Pantelimon. În greacă "pan" 
înseamnă "tot" si "éléïmon" înseamnă “milă“. Panteleimon = cel milostiv, intreg-

milostivul. 
Rahova - Aici e simplu. Numele e relativ nou şi vine de la Calea Rahovei una 
dintre cele cinci artere botezate în secolul 19 spre aducere aminte a Războiului 

de Independenţă: Calea Griviţei, Calea Plevnei, Calea Rahovei, Calea Victoriei si 
Calea Dorobanţilor. 
Sălăjan - Un nume şi mai nou. Nu vine de la Sălaj, ci vine de la Leon Szilaghi 

cunoscut şi sub numele de Leontin Sălăjan. 
Titan - îşi ia numele de la fabrica de ciment "Titan" construită la începutul 

secolului XX. 
Vitan - De la D. Papazoglu aflăm ce-i ăla un vitan: "În ocolul oraşului, spre nord, 
este câmpia Vitanului, unde vitele orăşenilor îşi aveau păsciunea". 
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Palatul Cotroceni : Rudolf Schweitzer-Cumpăna (1886-1975). 

 

Aflasem încă din Franţa de deschiderea expoziţiei şi 
ţineam să-i revăd tablourile, unele fuseseră expuse acum mai 

bine de 40 de ani la sala Dalles. Din păcate, săliţele din 
hrubele palatului sunt total nepotrivite pentru organizarea 

unei expoziţii de pictură, şi asta trebuie că le-a dat bătaie de 
cap celor care s-au străduit să găsească loc potrivit şi, mai 
ales, lumina potrivită fiecărui tablou. Bine cel puţin că nu am 

fost mulţi vizitatori, asta ne-ar fi stricat toată plăcerea. 

Cele 120 de tablouri, acuarele şi desene prezintă viaţa din 
zona izvoarelor Argeşului şi tipurile de ţărani de acolo, vederi 

din ţară, din Paris, portrete, nuduri, naturi moarte, pictate cu un simţ al culorii 
care aduce de multe ori cu fauvismul. Am văzut, poate, cel mai autentic portret 

de ţăran român, pe care, din păcate, nu l-am găsit pe Google, fiind în colecţia 
unui om politic, Damian Florea ; este reprodus doar în catalogul expoziţiei, pe 
care ar trebui să-l desfaci ca să-l scanezi. 

 

                                                                         

 

                                                                                                      

 

  

 

Boi la soare Intoarcerea de la câmp 

 EXPOZIȚII DIN ROMÂNIA ÎN VARA  
2011   

Sursa: MECANICII’61, Anul 8, # 2 / 66, februarie 2012                       Scris de Nicu SURUCEANU 
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Insula Hydra 

Târg la Sibiu 

Prânz ţărănesc Un ţăran 

Veneţia 

 Insula Hidra 

         Interior 
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Salonul Naţional de Artă Contemporană – Centrul de Expoziţii Sofianu din 
Râmnicu Vâlcea. 

Am aflat de existenţa acestui Salon prin verişoara 
soţiei mele, pictoriţă, căreia i s-a expus un tablou 

acolo. Un anume domn Sofianu, om politic şi cea mai 
mare avere din judeţ, a ridicat în sudul oraşului un fel 
de sală polivalentă, unde, între 1-15 august, 300 de 

pictori şi sculptori au expus 500 de opere, toate 
cheltuielile, inclusiv deplasarea artiştilor fiind 

suportate de acest domn. 

Cap de ţigancă  

Cap de femeie Car cu fân 
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Se pare ca nu este numai mecena, ci şi colecţionar, pentru cele 1600 de 

tablouri pe care le poseda vrea sa construiască, ţineţi-vă bine ! … Muzeul 
Naţional de Artă Contemporană !!! Ideea este bună, actualul muzeu, cel din 
spatele Parlamentului este o ruşine, l-am vizitat astă vară. Noroc că e bine 

ascuns, greu de găsit. 

Tot ce am scris am aflat de la salariaţii lui, aşa că nu pot garanta că este într-
adevăr sprijinul care lipsea culturii româneşti sau doar un om politic care 
cumpără cultura la metru patrat sau kilogram ca să-şi dea un lustru de 

intelectualitate. 

Revenind la oile noastre, cum catalogul expoziţiei nu era gata, mi s-a dat voie 

să fotografiez. Cer iertare pentru calitate, însă am fotografiat din mână şi la 
lumina din sală, iar cum am vizitat expoziţia în timpul unei halte, mergând către 

Bucureşti, nu am notat numele pictorilor. Titlurile tot nu v-ar fi folosit la nimic, 
mai toate tablourile sunt abstracte. 
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Mark Anielski 

Autorul lucrării ” Economia Fericirii : Edificarea Adevăratei Bogăţii ” 
 

Mark Anielsky este un economist specializat în evaluare  bunăstării durabile a comunităţilor. Cea 
mai bine vândută carte a sa Economia fericirii: Edificarea Adevăratei Bogăţii, a fost publicată 
în 2007 în Statele Unite şi Canada şi în 2010 în China. În 2008 a o câştigat medalia de aur, la 
Nautilus Book Awards (premiile de carte Nautilus) din Los Angeles şi una de bronz pentru secţiunea 
economie la Axiom Book Awards (premiile de carte Axiom) din New York.Revista Alberta Venture  
l-a desemnat în 2088 drept „ una dintre cele mai influente 50 de personalităţi din Alberta”  

 
NR Este foarte probabil, cred eu, că o bună parte dintre Dumneavoastră, stimaţi colegi, aţi fost 

mai mult sau mai puţin surprinşi la citirea titlului de mai sus. Mai cred, de asemenea, că această 

surprindere a fost una firească, justificată! În ultimul timp, poate datorită inerentei manifestări 

de fenomene perturbatoare, cu influenţă nefavorabilă asupra „vieţii” unei publcaţii, sau poate 
tematicii absconse pe care subsemnatul am adoptat-o, revista v-a oferit un „clişeu” mai puțin 

atrăgător. Aş zice cam „subţire” : o pagină pentru un „compte rendue” al întâlnirilor de joi cu foto-
grafiile participanţilor, o rubrică de pinacotecă, o pagină  cronică de spectacol, o pagină cronică 

carte şi...cam atât ! Desigur, pentru acest „clişeu” îmi asum întreaga responsabilitate. Dar, cu tot 

respectul, vă rog să nu comiteţi o eroare plasând în  derizoriu un aspect important : revista 
aparţine asociaţiei noastre şi respectă reguli tematice stabilite, care înglobează restricţii formale!   

 
MOTTO 
„Cineva trebuie să creeze un nou sistem care să-l  scoată din uz pe cel perimat” 

                                                                       Buckminster Fuller* 

 

 „Sistemele noastre naţionale de contabilizare trebuie să intre în reparaţie 
generală.Un alt sistem de contabilizare este necesar pentru evaluarea bunăstării 

care face demnă viaţa umanităţii şi contribuie la  autentica fericire şi buna 
calitate a vieţii. 
Aceasta cere înţelepciune şi curaj. În absenţa unor bilanțuri  naţionale care să 

urmarească bogăţia reală a naţiunilor, este necesar un nou sistem contabil care 
să poată surprinde condiţiile de bunăstare (definiţia iniţială a cuvântului 
bogăţie ), cu contribuţii determinante la  dezvoltarea fizicului, mentalului, stării 

emotionale şi spirituale a milioane de suflete umane. 
Top of Form 

Economia  afectează umanitatea pentru că s-a distanţat  de sensul original 
al cuvântului grecesc care semnifică  gestionarea înţeleaptă a gospodăriei. 
 În  realitate, suntem cu toţii economişti. Economia a „uitat” însă faptul că  
scopul său  principal trebuie să fie condiţiile de bunăstare ale gospodăriei, 
pierzându-şi astfel autenticitatea. Economiştii au uitat ce înseamnă cuvinte 

ca bogăţie, care   însemna în vechea limbă engleză din secolul al 13-lea 
"condiţii de bună stare". Mai mult valoare , în general asociat cu bani,  provine 

din latină (valorum), având semnificaţia "care trebuie să fie vrednic sau puternic"  
 

Adevărata Bogăţie a Naţiunilor 

Un Nou Sistem de Contabilizare   
 

Sursa: MECANICII’61, Anul 8,# 2/66, februarie 2012      Prezentare şi traducere, Radu GRUIA 
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 Competiţie, de asemenea, provine din latinescul competere, semnificând „ să 
depună împreună efort” 
Robert Kennedy în 1968 a declarat că PNB, indicator cheie al progresului 
economic,  a eşuat în evaluarea ansamblului de criterii care să facă viaţa să 

merite să fie trăită. Şi Simon Kuznets, unul dintre arhitecţii-cheie ale sistemului 
naţional de contabilizare a veniturilor, remarca : "conceptul de  venit naţional va 
trebui să fie modificat sau parţial abandonat, în favoarea unor măsuri cuprin-
zătoare mai puţin dependente de evaluările  pieţei." Şi John Maynard 
Keynes,aproape de sfârşitul vieţii sale, prefigura situaţia noastră de astăzi notând 

că " nu este departe ziua în care problema economică va fi luată de pe bancheta 
din spate  unde stă acum, iar inima şi mintea noastră vor  fi alocate sau re-
alocate ,  adevăratelor probleme ale vieţii noastre -   viaţa şi  relaţiile umane, 
creaţia şi comportamentul,  religia ". Joseph Stiglitz a declarat clar că „PIB a eşuat 
în captarea factorilor  determinanţi pentru viaţa oamenilor şi fericirea lor . 
( siguranţa, timpul liber, distribuirea venitului, un ambient curat)”. Dalai Lama a 
declarat de asemenea: „avem nevoie de un sistem economic care să 
permite căutarea fericirii adevărate”. În Bhutan se face deja  pionierat pentru un 
nou sistem de contabilizare a bună-stării, cu programul   GNH (Gross National 
Happines). Avem nevoie de mai mulţi lideri  ca  Prim-ministrul Buthan-
ului Jigme Yoser Thinley, care afirmă fără echivoc "în Bhutan împlinirea spiri-
tuală cu caracter personal nu este numai o preocupare spirituală, este 
însăşi politica guvernului. Rolul meu este de a contribui la crearea condiţiilor care 
vor ajuta poporul nostru să-şi găsescă fericirea. " 
            
Cred că a sosit timpul pentru acţiuni morale în favoarea unei  noi forme de 

capitalism autentic, afectiv şi înţelept. Trebuie să depunem eforturi deosebite 
pentru restructurarea arhitecturii economice globale, care face ca sistemul vechi 
(născut în timpul celui de-al  doilea război mondial) să fie depăşit, trecându-se la  

gestionarea a ceea ce contează cel mai mult pentru oameni. Eu cred că este 
posibil să se reangajeze inimile şi minţile întregi umanităţi în scopul conceperii 

unui nou sistem de contabilitate, la nivel mondial, pentru evaluarea condiţiilor 
de bunăstare  relevante pentru  China, Rusia, SUA, Tahiti sau Pakistan. 
În calitate de economist profesionist, profesor de etica afacerilor şi autor al 

lucrării Econonomia Fericirii: Adevărata Bogăţie ( New Society Publishers, 2007), 
am trasat harta căii către crearea unui nou sistem de contabilizare pentru 

evaluarea şi managementul bunăstării comunităţilor, afacerilor şi naţiunilor. Am 
denumit acest sistem Adevărata Bogăţie , care semnifică literalmente  evaluarea 
condiţiilor de bunăstare în conformitate cu ceace simţim fiecare dintre noi, în 

inima noastră. Am sfătuit guvernele locale, naţionale şi corporaţiile din Canada, 
China, Olanda, Austria şi Statele Unite,  cum ar trebui  implementat sistemul de 
contabilizare  Adevărata Bogăţie. Mulţi au rezonat intuitiv, deoarece sitemul 

=este de bun simţ şi pragmatic. 
Sistemul de contabilizare Adevărata Bogăţie este un instrument de lucru 

destinat comunităţilor  şi organizaţiilor pentru începerea inventarierii activelor cu 
impor-tanţă decisivă pentru realizarea bunăstării  cetăţenilor. Indicatorii  
bunăstării şi progresului , pentru a fi autentici, trebuie să corespundă integral 

valorilor comunităţii precum şi a ceace consideră cetaţenii a fi mai important 
pentru calitatea vieţii lor.   Bottom of FormSistemul de contabilizare Adevărata 

Bogăţie include un nou bilanţ al conturilor activelor şi pasivelor a cinci tipuri de 
capital: 1) capitalul uman = populaţia, 2) capitalul social = relaţiile, 3) capitalul 
natural = resursele naturale şi mediul ambiant, 4) capitalul constituit = 
infrastructura, 5) capitalul financiar = banii. Aceștia sunt  indicatori de 

bunăstare atât   obiectivi cât şi subiectivi. 
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Sistemul pe care l-am proiectat, include de asemenea, o   contabilizare completă  

a costurilor monetare ale tuturor investiţiilor publice şi private, în scopul 
evaluării "recuperării de bunăstare", rezultatul  investiţiei de timp şi resurse 

în susţinerea şi dezvoltarea activelor  celor cinci capitaluri  naţionale,comunitare 
sau de  afaceri. Cum poate fi evaluat adevăratul progres? Progresul 
adevărat apare atunci când  nucleele celor cinci  capitaluri de bază se află  în 

armonie, viguroase  şi înflori-toare. Dar cel mai important, adevăratul progres, 
 va fi reflectat de bucuria de pe feţele oamenilor şi experienţa lor de 
fericire autentică.  

Prin fericire autentică eu înţeleg definiţia originală a lui Aristotel pentru sensul 
cuvântului „eudemonia” ( eudemonism – concepţie etică care urmăreşte năzuinţa 

omului către fericire): " Senzaţia de satisfacţie care rezultă din îndeplinirea 
excelentă a  funcţiilor proprii." 
De asemenea, mi-am imaginat ziua în care creerea banilor la scară regională, 

naţională sau internaţională, ar fi ghidată de conceptul Adevărata Bogăţie. 
Imaginaţi-vă banii în paralel cu susţinerea integrităţii celor cinci active capitale 

ale naţiunilor. Aceasta ar însemna o nouă ordine nu numai în economie dar şi în 
sectorul financiar şi alte domenii de activitate.  
Contabilizarea Adevăratei Bogăţii este următoarea nouă şi îndrăzneaţă ideie 

pentru salvarea economiei. Ea va antrena mii de tineri economişti, contabili şi 
licenţiaţi în afaceri pentru a reproiecta modul în care evaluăm progresul şi 

permitem politicienilor şi liderilor de afaceri să guverneze  mai  înţelept, în 
aliniere cu intuiţia cetăţenilor, potrivit căreia economia ar trebui să aibă ca scop 
fericirea autentică.  

Ce cer eu? Sprijinul capitalului financiar şi uman pentru a experimenta sistemul 
de contabilizare Adevărata Bogăţie a comunităţilor, guvernelor şi naţiunilor prin 
implementare practică în ţări cum sunt Tahiti, Olanda, China, Canada, Norvegia, 

şi alte naţiuni care şi-au manifestat deja interesul pentru   următorul pas spre 
construirea economiei bunăstării si fericirii durabile.” 

 
NR.  Spicuiri de  presă: 
Economia mondială intră într-o "nouă zonă periculoasă", cu o creştere încetinită 

însoţită de slăbirea încrederii investitorilor, a declarat preşedintele Băncii 
Mondiale (BM), Robert Zoellick, citat de Mediafax.  

Zoellick a cerut Europei şi Statelor Unite să-şi rezolve problemele legate de 
datoria de stat şi a subliniat că preţurile ridicate ale alimentelor şi volatilitatea de 
pe bursele de mărfuri ameninţă cea mai vulnerabilă pătură a populaţiei planetei. 

"Criza financiară din Europa a devenit o criză a datoriilor de stat, cu implicaţii 
serioase pentru Uniunea Monetară, bănci şi competitivitatea unor ţări. Ţara mea, 

Statele Unite, trebuie să abordeze problema datoriei, cheltuielilor, reformei fiscale 
pentru a consolida creşterae în sectorul privat, dar şi politica comercială 
stagnantă", a arătat şeful BM într-un set de declaraţii făcute la Beijing. 

În privinţa Chinei, unde Zoellick conduce un studiu al BM privind îmbunătăţirae 
modelului de creştere economică a ţării, oficialul a fost mai optimist: „China este 

bine poziţionată să devină o ţară cu venituri mari în următorii 15-20 de ani, de la 
statutul actual de venit mediu la superior”, a arătat el. 
Mihai Tănăsescu: « să ne pregătim pentru un alt fel de comportament, pentru un 

alt mod de a trăi pe Pământ » 
Mihai Tănăsescu, reprezentantul României la FMI, este de părere că actualele 

derapaje din economia mondială au fost cauzate de "slăbiciunea factorilor de 
decizie". "Ceea ce se întâmplă acum cu economia globală nu s-a mai întâmplat 
niciodată în istoria omenirii. Slăbiciunea factorilor de decizie, inclusiv a celor din 
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Vest, a condus la aceste derapaje. Trebuie să ne pregătim pentru un alt fel de 
comportament, pentru un alt mod de a trăi pe pământ.   

businessinsider.com, raport  pentru zona euro din care reiese că în ultimele luni, 
motoarele economiei din UE, Franţa şi Germania, au avut o evoluţie mai bună 

decât a restului statelor din regiune, dar "direcţia este tot în jos". "După cum 
puteţi vedea, situaţia din statele de la periferia Uniunii Europene este destul de 
urâtă, însă situaţia pentru Franţa şi Germania este mult mai bună. Lucrurile nu 

sunt chiar atât de rele, dar direcţia este exact la fel: în jos”  
Business Review, sep/oct 2011: „Many local lenders are seeking to be more active 

on the refinancing segment as their customers opt to refinance existing loans 
ratther than take out new ones. The revival started last year, and many 
promotional campaignes have followed this year. This strategy is helping bank to 

survive the tough times brought about the economic crisis.” 
 

* Richard Buckminster ("Bucky") Fuller (n. 12 iulie 1895 – d. 1 iulie 1983)[1] a 
fost un vizionar, designer, arhitect, poet,autor și inventator american. Fuller este 

cel mai bine cunoscut pentru inventarea domului geodezic, iar pe plan social ca 
fiind cel de-al doilea președinte al 
organizației Mensa. [2] 

De-a lungul întregii sale vieți, Fuller a fost intens 
preocupat de întrebarea "Are umanitatea vreo șansă 
de a supraviețui suficient de mult și de plin de succes 

pe planeta Pământ și dacă "da" cum o va face?" 
Considerându-se el însuși un individ obișnuit, fără 
modalități financiare deosebite și fără titluri 

academice [3], Fuller a ales deliberat devotarea vieții 

sale acestei cauze. A căutat mereu să descopere ceea 
ce ar putea face un individ obișnuit, așa cum se 
considera, pentru a îmbunătății condițiile de trai a 
majorității omenirii acolo unde organizații mari și 

puternice precum guverne sau companii private nu 
erau capabile de a o face. 
Urmărind cu tenacitate de-a lungul întregii sale vieți ideile sale majore, Fuller a 
scris și publicat peste 30 de cărți, fiind și cel care a propus și popularizat termeni 
așa cum sunt "Spaceship Earth" ("Nava spațială Pamânt"), ephemeralization 

("efemeralizare") şi synergetics ("sinergetică"). De asemenea, a lucrat și realizat 
numeroase invenții, sau a perfecționat altele, mai ales în domeniul arhitecturii și 

al designului industrial, dintre care cea mai cunoscută este domul geodezic. 
Uneori, substanțele din clasa specială de compuși ai carbonului cunoscute 
ca fulerene mai sunt numite și buckyballs, întrucât structura acestora este foarte 

similară cu suprafața domurilor geodezice. 
Mai târziu în viața sa, după ce a lucrat pe conceptele sale de mai multe decenii, 

Fuller a realizat o vizibilitate publică considerabilă. El a călătorit în lume pentru 
prezentarea de prelegeri, și a primit numeroase titluri Doctor Honoris Causa. Cele 

mai multe din inventiile sale, cu toate acestea, nu au fost niciodată aplicate în 
producție, iar el a fost puternic criticat; în cele mai multe domenii el a încercat să 
influențeze, cum ar fi arhitectura, sau pur și simplu a fost respins ca 
un utopistfără speranță. Susținătorii Fuller, pe de altă parte, susțin că munca lui 

nu a primit încă atenția pe care le merită. Conform filosofului N.J.Slabbert, Fuller 
a avut un stil scris obscur, care nu a favorizat buna circulație a ideilor sale.[4] 

 
NR. Cuvintele care apar în culoare albastru, subliniat, sunt hyperlink-uri la site-ul 
dedicat http://ro.wikipedia.org/wiki/Richard_Buckminster_Fuller 

Buckminster Fuller 
      (  1917 ?) 
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Atunci când a aflat că am editat un album despre Alaska, o prietenă mi-a adus 
din biblioteca sa o carte dintre preferatele ei: Vraja marelui Nord, de Jean Leroy-
Guyo. Se pare că autorul chiar a trăit aventurile pe care le povesteşte. Cartea are 

un pronunţat caracter de jurnal, cu amănunte care nu pot fi închipuite de cineva 
care nu le-a trăit în realitate.  

Prima parte a cărţii relatează viaţa aventuroasă a unui adolescent francez care 
călătoreşte de capul lui prin ţări calde din sudul Europei, Turcia de exemplu. 
Acolo are idea de a-şi lua un viitor traseu spre nordul continentului. Se 

întâlneşte cu o tânără americancă, pornită şi ea hai-hui prin lume, care acceptă 
(de ce, nu?) să-l însoţescă în aventura nordică. 
Acţiunea se petrece cam între 1973-75. Între cei doi se leagă o prietenie 

frumoasă, sufletească. Ei petrec împreună o iarnă grea, printre localnicii 
groenlandezi, dar fata nu reuşeşte să depăşească greutăţile unei vieţi pline de 

încercări, nu se adaptează băştinşilor învăţaţi cu lunga noapte geroasă şi 
hotărăşte să se întoarcă în ţara ei, să-şi continue studiile de medicină pe care le 
întrerupsese. (Aici e de menţionat că nu ar fi o experienţă lipsită de interes ca 

fiecare tânăr să petreacă o perioadă de viaţă călătorind pe cont propriu, departe 
de familia care-l ocroteşte, ca să se cunoască pe sine şi să înţeleagă mai bine ce 

vrea să facă pe lumea asta.) 
Autorul începuse aventura sa nordică încă din prima iarnă petrecută acolo. În 
perioada în care amândoi tinerii munceau într-o fabrică de conserve, el ieşea în 

timpul liber pe banchizele îngheţate, se apropia de localnici, le învăţa limba şi 
obiceiurile. Făcuse rost de o puşcă şi reuşise să-şi câştige dreptul de a-i însoţi la 
pescuit. Încearcă mai întâi să-şi încropească o barcă din resturile rămase din 

abundenţă printre stânci, apoi chiar îşi cumpără un mic vas de pescuit “Nanok” 
adică Ursul Alb, de la un coleg inginer care decisese să se întoarcă definitiv la 

familia sa din Danemarca. 
Cea de a doua parte a cărţii povesteşte drumul său cu Nanok înspre mijlocul 
imperiului alb. Aventurile lui ar fi incredibile dacă n-ar fi relatate cu mii de 

amănunte pline de suspans. Aşa de exemplu, am aflat că băştinaşii Groenlandei 
nu ştiu să înoate (ceea ce este logic, totuşi, pentru că nu pot înveţa să înoate în 

ape în care pericolul de hipotermie se măsoară în secunde). Ca să urmărească 
focile, ei coboară de pe vas în caiace şi dacă un caiac se răstoarnă, omul se 
îneacă. Personjul nostru s-a răsturnat însă din caiac, dar el a înotat spre vas şi 

s-a ridicat în câteva secunde fără să păţească ceva rău, aşa că i s-a dus vestea de 
mare vrăjitor! Mai mult, după o călătorie cu vasul, lungă şi dramatică, făcută de 
unul singur (ceea ce nu se obişnuieşte acolo), printre aisberguri – vagabonzi ai 
mărilor, mânaţi de curenţi şi vânturi - a ajuns să fie considerat “Qivitoq”, adică un 
spirit reîntors pe lume ca fantomă. 

Visul tânărului era să-şi adune o haită de câini şi să plece cu o sanie spre un loc 
unde să-şi construiască o casă şi chiar să-şi întemeieze o familie. Aici e de 

menţionat că pentru asta, trebuia să-şi facă reserve de carne. Pentru un singur 
câine, rezerva de hrană de peste iarnă este de O SUTĂ de foci. I-au trebuit câteva 
sute de foci ca să atingă această ţintă (incluzându-se şi pe sine în acest necesar, 

căci se deprinsese să mănânce ca localnicii, cam un kilogram de grăsime de focă, 
îngheţată, la o masă). De menţionat însă, că el avea un vas şi că cei care plecau 
la pescuit cu vasul său îi plăteau cu o parte din vânatul lor. Vânătoarea nu e 

VRAJA MARELUI NORD 
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simplă de loc, pentru că o focă aflată pe o banchiză trebuie ţintită drept în cap, 
ca să nu mai facă nicio mişcare, altfel dispare în apă ca hrană pentru peşti.  

Pe scurt, el ajunge să-şi întemeieze o familie, dar de femeia lui nu-l leagă nişte 
sentimente profunde, deşi povestea lor începuse romantic. El nu se poate adapta 

tradiţiilor locului. Femeile, care au şi ele un rol foarte important în comunitate, 
căci ele curăţă de grăsime sutele de piei ale focilor vânate de bărbatul lor, sunt 
destul de leneşe şi capricioase. În plus, ele pot prelucra şi pieile de focă ale altui 

bărbat şi asta însemnă că se pot culca şi cu acela. 
Personajul nostru petrece o iarnă aşa cum îşi propusese, după care îşi vinde 
câinii şi vasul şi porneşte lungul drum al întoarcerii “acasă”. 

Am făcut o foarte scurtă relatare a cărţii. Ea merită citită, pentru că autorul 
reuşeşte să-l facă pe cititor să-l însoţească pe tot parcursul aventurilor sale, cu 

mare interes. Coperta cărţii nu este reproductibilă, aşa că ilustraţiile anexate 
sunt din albumul Fiordurile Pacificului editat de Alcor Edimpex (pe care vi l-am 

prezentat într-un număr trecut 

al revistei noastre). Şi dacă am 
revenit la acesta, adaug şi o 

relatare despre lansarea lui. O 
primă întâlnire cu cititorii a 
avut loc la librăria Mihai 

Eminescu de lângă 
Universitate. Reamintesc că 

autorul albumului este Mihai 
Nicolae Ducea, profesor de 
geologie la universitatea din 

Tukson, Arizona, care era de 
faţă. N-au participat prea mulţi 
cititori dintre câţi am invitat, ci 

doar câţiva dintre colegii de 
facultate ai autorului şi ai mei. 

Mirel şi Ani Vanca au primit 
primul autograf din viaţa lui M.N. Ducea, acesta fiind la prima carte tipărită. Dar 
el are imagini extraordinare cu erupţii vulcanice şi peisaje din locuri de neatins 

pe care le-a vizitat în cadrul proiectelelor finanţate de foruri internaţionale, 
pentru multe alte cărţi. Eu sper că le vom  tipări şi pe acelea, dacă cea realizată 
se va vinde, că doar este vorba 

despre costuri.  
Cea de a doua întâlnire a avut loc la 

Colegiul Ion Creangă din Bucureşti, 
marţi 13 decembrie 2011. 
Amfiteatrul Colegiului a fost arhiplin 

cu elevi ai claselor a XII-a şi profesori 
şi curând discuţia a ajuns dincolo de 

cartea prezentată, la proble-mele 
care-i preocupă pe viitorii absolvenţi, 
adică la comentarii privind 

învăţământul univer-sitar din 
România faţă de cel din SUA. 
Domnul Mihai Ducea a răspuns la 

întrebările publi-cului, susţinând că studenţii români nu sunt mai puţin 
competitivi decât cei americani sau decât cei ai promoţiei sale de acum un sfert 

de secol. După părerea sa, declicul se produce la finalul studiilor universitare, 
când absolvenţii sunt mai puţin motivaţi să devină specialişti într-un domeniu 
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bine definit. Şcolile americane (colegii şi universităţi) îşi urmăresc absolvenţii 

după terminarea studiilor, îi susţin şi se laudă cu specialiştii care se afirmă în 
ţară şi peste hotare, ceea ce în România nu se prea obişnuieşte. 

Ar mai fi de menţionat că în ziua care a urmat acestei întâlniri, adică 14 

decembrie a.c., domnului profesor Mihai Nicolae Ducea, i-a fost conferit de către 
Academia Română, premiul “Ludovic Mrazec”, pentru activitatea şi realizările sale 

în domeniu. 

GALERIE FOTO 
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Înainte de Revoluţie, sectorul 

energetic din ţara noastră a fost unul 

din zonele fierbinţi ale economiei 
socialiste. El n-a reuşit să ţină pasul cu 
dezvoltarea megalomanică a industriei, 

existând tot timpul un deficit de energie 
electrică care a obligat la sacrificii 

industria, dar  mai ales populaţia. 
Presiunea asupra celor care am lucrat în 
acest sector a fost uriaşă! Eram taxaţi 

pentru fiecare MW lipsă.  
Deficitul de care vorbeam mai sus 

era generat nu atât de puterea electrică 
instalată în ţară cât de funcţionarea defectuoasă a centralelor electrice, mai ales 
ale celor cu utilaje româneşti. După cum ştiţi, Ceauşescu a avut ambiţia să facă 

totul în ţară, începând de la acul de cusut şi până la avioane şi reactoare 
nucleare. În domeniul energetic s-a ambiţionat să facă cazane şi turbine mari. S-
a trecut, peste noapte, de la cazanul de 50 t/h la cazanul de 1035 t/h şi de la 

turbina de 50 MW la turbina de 330 MW  , ambiţionându-ne să fabricăm şi toate 
instalaţiile auxiliare mecanice, electrice şi de automatizări. N-a ieşit ceva bun, 

ceva care să corespundă exigenţelor producţiei de energie electrică. În plus, 
centralele termoelectrice pe cărbune s-au amplasat, cum era normal, în zonele de 
unde se extrăgea acesta. Aşa se face că Oltenia, o regiune înapoiată din punct de 

vedere industrial şi fără o tradiţie muncitorească, s-a trezit cu cele mai mari 
centrale electrice din ţară, amplasate la Işalniţa, Rovinari şi Turceni. Ţăranii din 

zonă au devenit, peste noapte, energeticieni! 
Eu am lucrat în toate cele trei termocentrale. În anul 1982 la Rovinari şi în 

1986 la Turceni, am ţinut câte un jurnal zilnic. Încerc să spicuiesc din ele ca să 

vă dau posibilitatea să înţelegeţi condiţiile în care am lucrat. 
 
1.01.1982 

Păşesc în al doilea deceniu la Rovinari. Au trecut zece ani grei. În opt din ei am 
făcut parte din conducerea termocentralei, în calitate de director tehnic. Am trăit 
aici o sumedenie de evenimente excepţionale prin tragismul lor. Am încercat să le 
rememorez. N-am reuşit să mi le amintesc pe toate. Acesta este motivul pentru care 
mi-am propus ca, începând de azi, să mi le notez zilnic. 

Centrala Termoelectrică Rovinari, pe cărbune, are o putere instalată de 1720 
MW, în şase blocuri:  

Blocurile 1 şi 2, de provenienţă cehoslovacă, au 200 MW fiecare. 
Blocurile 3,4,5, 6 au 330 MW fiecare.  Turbina blocului 3 este franţuzească 

(Rateau). Turbinele celorlalte blocuri de 330 MW sunt româneşti, fabricate la IMGB 
Bucureşti, după licenţă Rateau. Cazanele acestor blocuri sunt româneşti, au 1035 
t/h fiecare şi sunt fabricate la Uzina Vulcan Bucureşti, după licenţă Babcock. 

Anii punerii în funcţiune ai blocurilor sunt următorii: 
Bloc 1 – 1971,Bloc 2 – 1972, Bloc 3 – 1975, Bloc 4 – 1976, Bloc 5 – 1977 
Bloc 6  - 1978 

JURNAL  DE ENERGETICIAN (1) 
- Rovinari 1982- 

Sursa: MECANICII’61, Anul 8, # 2 / 66, februarie 2012                              Scris de Mirel VANCA 
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2.01.1982 

Am fost de serviciu din partea conducerii. Fiind decretată zi de sărbătoare, nu 
lucrează decât personalul din ture şi cel consemnat în centrală pentru intervenţii. 

Au funcţionat doar două blocuri. Un bloc este în revizie tehnică, iar celelalte 
(blocurile 1,2,5) sunt oprite din lipsă de cărbune şi păcură. 

Funcţionăm în astfel de condiţii începând din a doua decadă a lunii 
decembrie. Funcţionarea relativ „bună” din lunile octombrie şi noiembrie (cu patru 
până la cinci blocuri şi o sarcină medie de 574 MW în luna noiembrie, a pulverizat 
cărbunele din depozite. Ploile şi ninsorile din luna decembrie  ne-au pus la pământ. 
Cărbunele noroios care ne vine din cariere precum şi cel ud din depozitele 
descoperite, a provocat numeroase înfundări de buncăre, de concasoare şi 
împotmoliri de benzi, evenimente care au provocat, în mod repetat, întreruperea 
alimentării cu cărbune, obligându-ne să trecem cazanele  total sau parţial la 
funcţionarea pe păcură. În aceste condiţii, rezervele de păcură s-au topit, văzând 
cu ochii. 

 

P.S. Vă rog să aveţi în vedre faptul că în anii aceia, România era în plină 
criză energetică şi  că asupra noastră se exercita o presiune teribilă  ca să 
producem cât mai multă energie electrică. Pentru orice oprire sau reducere de 

sarcină pe blocuri, eram luaţi la întrebări de conducerea Ministerului Energiei 
Electrice. În cazurile deosebite, primeam telefoane şi de la Consiliul de Miniştri 
sau Comitetul Central PCR. 

 
4.01.1982 

S-a reluat lucrul după trei zile de sărbători. Pentru centrala noastră, în care 
probleme noi apar aproape în fiecare moment şi care se ţine în funcţiune cu efortul 
cvasi colectiv extraordinar al salariaţilor, trei zile de funcţionare în lipsa majorităţii 
personalului de întreţinere şi reparaţii a însemnat un chin inimaginabil pentru cei 
ce au fost de serviciu în aceste zile din partea conducerii. Tot timpul a trebuit să 
trimitem maşinile de intervenţii după personalul consemnat la domiciliu, care fie nu 
era găsit acasă, fie refuza să vină la serviciu (refuza să răspundă la telefon sau să 
deschidă uşile). Aceasta era, de fapt, „înalta conştiinţă” a muncitorilor noştri! 

La ora 7 dimineaţa, când am ajuns în centrală, era în funcţie un singur bloc.  
În perioada 31,12. ora 15 şi 4.01.ora 7, au avut loc şase opriri de blocuri şi patru 
puneri în paralel (reconectări la sistemul energetic naţional) : blocul 5 oprit din 
lipsă de cărbune (1.01); blocul 6 declanşat accidental şi repornit (2.01) apoi oprit 
din cauza cazanului spart ( 3.01);  blocul 4 oprit din cauza cazanului spart; blocul 5  
s-a repornit după o perioadă de oprire din cauza cazanului spart (3.01) şi s-a oprit 
după numai trei ore de funcţionare din cauza defectării ambelor pompe de 
alimentare; blocul 1 s-a pornit după o reparaţie, punându-se în paralel la ora 6.50 
(4.01) şi a declanşat la ora 7 (4.01) din cauza unei defecţiuni electrice. 

Această sarabandă înnebunitoare de porniri şi opriri de blocuri, în medie 30 
pe lună (40 în luna decembrie) continuă de la punerea în funcţiune a centralei. 

 
P.S. Cea mai frecventă cauză de oprire a blocurilor a fost, în acea perioadă, 

spargerea cazanelor. Ţevile cazanelor se spărgeau datorită tensiunilor termice, ca 
urmare a variaţiilor brutale de temperatură, legate de alimentarea fluctuantă cu 
cărbune şi de nefuncţionarea automatizărilor, în special a reglajului de sarcină    

( punerea de acord a sarcinii  cazanului cu   debitul de apă de alimentare  şi 
debitul de combustibil, cu păstrarea constantă a parametrilor aburului). Această 

deficienţă a fost înlăturată după Revoluţie, când s-a importat din vest 
echipament de automatizare, cu care s-a înlocuit cel de producţie românească. 
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5.01. 1982 
La prima oră, au fost în funcţiune patru blocuri. Sarcina pe centrală era de 

400MW. 
În cursul zilei, a avut loc vizita pe platforma industrială Rovinari a tovarăşului 

Constantin Dăscălescu, secretar al C.C.- PCR, însoţit de Trandafir Cocârlă, 
ministrul energiei electrice. În centrala noastră s-a vizitat investiţia de extindere a 
gospodăriei de cărbune: se construieşte o staţie de descărcat vagoane de cărbune, 
o nouă staţie de concasare şi se extinde depozitul de cărbune. Lucrările au început 
în primul trimestru al anului trecut, iar termenul de punere în funcţiune, absurd ca 
de obicei, trimestrul patru al aceluiaşi an! Cu toată concentrarea extraordinară de 
forţe, există puţine şanse ca investiţia să fie pusă în funcţie la sfârşitul acestui an. 
Ministrul adjunct al energiei electrice, Gheorghe Cocoş, a fost detaşat la noi ca să 
supravegheze şi să impulsioneze lucrările. 

Terenul pe care se construieşte este  un ocean de noroi şi apă în care zac tot 
felul de echipamente şi materiale. Ministrul Cocârlă a avut neşansa să alunece şi 
să cadă, pe burtă. S-a întors înjurând în corpul administrativ. A vrut să se spele 
dar, la grupurile noastre sanitare nu curgea apa. I s-a adus o găleată cu apă 
demineralizată de la staţia de epurare chimică a apei. După ce s-a spălat, a fost 
îmbrăcat într-o salopetă, iar hainele lui au fost duse la Tîrgu Jiu, unde au fost 
curăţate în regim de urgenţă. 

 
P.S. Centrala de la Rovinari a fost construită la „gura minei”  şi alimentarea 

ei cu cărbune a fost proiectată să se realizeze pe benzi, direct din cariere sau din 
depozitele minerilor. Pentru că aceştia nu reuşeau să ne facă faţă, în loc să se ia 

la ei măsurile necesare, s-a hotărât să ni se aducă cărbune din alte bazine 
carbonifere! Această investiţie, extrem de costisitoare, a funcţionat destul de 

puţin, după care a fost abandonată. 
Lucrările de investiţii erau dispuse fără analize temeinice, trebuiau să 

înceapă imediat, motiv pentru care pregătirea terenului şi organizarea de şantier 

erau necorespunzătoare. 
Nu era o raritate ca, la Rovinari, să ne frecăm toată ziua de miniştri sau 

adjuncţi de miniştri. Se ajunsese în situaţia că oamenii nu-i mai băgau în seamă. 
 

6.01.1982 

În presa de azi a fost publicat Decretul 400 al Consiliului de Stat privind 
măsurile de întărire a ordinei şi disciplinei în întreprinderile cu foc continuu şi cu 
grad mare de periculozitate. Centralele termoelectrice se înscriu şi ele în această 
categorie. La ora 14 am fost convocate,  toate persoanele cu munci de răspundere 
din întreprinderile Centrului Industrial Agrar Rovinari, nou înfiinţat, la o şedinţă de 
instruire. A participat şi primul secretar al Comitetului Judeţean PCR. 

Decretul prevede măsuri deosebite de sancţionare a persoanelor cu abateri 
disciplinare în producţie, foarte frecvente în ultimul timp ( sancţiuni cu închisoare 
de la 3 luni la 20 de ani). Era nevoie de o astfel de lege. Sper din toată inima ca ea 
să nu aibă soarta altor legi, destul de repede uitate. Sper ca înainte de-a fi prea 
târziu să reuşim să stopăm degringolada actuală. 

 
8.01. 1982 

A fost o zi de groază! O zi în care îmbătrâneşti cât într-un an de zile, o zi în 
care îţi vine să-ţi iei câmpi de cel puţin o sută de ori. 

La prima oră erau în funcţiune două blocuri (4 şi 5), patru erau oprite: două 
din lipsă de cărbune, două în reparaţii accidentale. La ora 10.38, declanşează 
blocul 5 printr-o protecţie electrică. La ora 10.55 declanşează blocul 4 din cauza 
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rămânerii fără apă de răcire lagăre (priza de apă brută la barajul de pe Jiu, este 
blocată de aglomerările de sloiuri de gheaţă). Am rămas pe zero( Producţia de 

energie electrică este zero. Cea mai nefericită situaţie dintr-o centrală electrică, în 
primul rând din cauza complicaţiilor interne generate de o astfel de situaţie, apoi 

din cauza reacţiilor celor din afara centralei). Reuşim să repunem în funcţiune 
blocul 5, dar blocul 4 rămâne oprit din cauza cazanului spart. Demarăm pornirea la 
blocul 2. 

La ora 14.40, din cauza unei manevre greşite pe partea electrică, face explozie 
un întrerupător în staţia generală de 6 KV, însoţită de un început de incendiu. 
Incendiul este stins de formaţia civilă de pompieri, dar rămânem fără tensiune pe o 
magistrală de 6 KV, din care motiv declanşează blocul 5 şi se stinge focul la 
cazanul 2. Suntem din nou pe zero. Reuşim să reaprindem focul la cazanul 5 şi, 

după două ore, suntem în situaţia să lansăm turbina. Apare  o punere la pământ la 
motorul pompei de alimentare în funcţiune, cealaltă era indisponibilă, pompa se 
opreşte şi odată cu asta se stinge şi focul la cazan. Încercăm să demarăm blocul 6. 
Întâmpinăm greutăţi foarte mari din cauza frigului. Cazanul este în aer liber şi 
afară erau multe grade sub zero: păcură rece şi impulsuri îngheţate. Cu chiu cu vai 
reuşim să aprindem focul la ora 19, cu temperatura la păcură de  abia 80°C în loc 
120°C, minimum necesar şi, din cauza impulsurilor îngheţate,  fără măsură de 
nivele, presiuni şi debite pe cazan. A existat riscul să avariem cazanul. Ne-am 
văzut obligaţi să-l pornim în starea aceasta ca să evităm îngheţarea centralei. 
Lipsa aburului ar fi dus la congelarea păcurii şi la imposibilitatea de-a mai încerca 
vreo repornire. S-a reuşit punerea în paralel a blocului la ora 22. Am plecat acasă 
la ora 24.  

 
P.S.  Am trecut prin multe alte situaţii foarte grele, cauzate de utilaje, climă 

sau oameni. Am riscat de multe ori. Am dat de câteva ori în bară.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
NRS Un material  plurivalent: dramatic, emoţionant, profund ancorat într-o realitate 

mai mult sau mai puţin cunoscută în detaliu, dar intuită de toţi cei care au trăit-o.  
Realitate care  ne-a marcat cu brutalitate existenţele (vezi pe cei care s-au aciuat pe 
sub alte orizonturi şi nu numai pe ei). Cu un scris frumos, simplu şi cursiv – 
„Energeticianul” găseşte cu uşurinţă calea spre sufletul cititorului. Este adevărat, 
unul pregătit datorită propriei imixtiuni în zisa realitate.  Eu zic  că GP Artemiu, 

autorul, are un har incontestabil. Voi ce părere aveţi dragi colegi ? În nota cu care 
mi-a trimis manuscrisul, GP mi- a scris că dacă tema vă place, va continua. Eu 

votez „PENTRU”, cu toate voturile mele ! ( Acuşi îmi rămâne „doar” să văd cum să 
fac rost ele !?!. Cred că ar trebui să apelez la ”servicii” profesioniste!). 
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Merge un beţiv pe stradă. Vede un 

panou, se holbează la el cam o ora, 
apoi zice uimit: 
-Mă, la viaţa mea beţi criţă am văzut, 

beţi morţi am văzut, da'niciodată nu 
am auzit de "beţi pepsi!" 
 

O tipă, îşi sună prietena: 
- Auzi dragă, să ştii că sunt 

disperată! Soţul meu nu mă mai bagă 
în seamă deloc! 
- Da.... ştiu cum e, şi eu am trecut 

prin asta! 
- şi cum ai rezolvat problema? 

- Păi du-te la coafor, aranjază-ţi 
părul, îmbracă-te cât mai sexi şi 
aşteaptă-l şi tu cu cina, provoacă-l! 

A doua zi tipa urmează sfatul 
prietenei şi își aşteaptă soţul. Soţul 

vine obosit de la serviciu, când acasă 

.... surpriza! Soţia îl aştepta 
cu masa pregatită, îmbracată foarte 

sexy, iar când i-a servit masa a 
lăsat să se vadă anumite părţi ale 
corpului. 

Soţul o privi un timp după care îi 
spune: 

- Dacă n-ai fi nevastă-mea... mamă, 
ce te-aş f....! 
 

Soţul îşi prinde soţia în pat cu altul 
şi, în loc de altceva, începe să-şi facă 
cruci. 

- Băi ,omule, să mor eu dacă te 
inteleg! Eu sunt bărbatul ei şi tre' să-

mi fac datoria, dar tu ce obligaţii ai?! 
 
Nu mai suport ! Iubitul meu, se 

poartă cu mine ca şi cu un câine! 
- Cum aşa, vă bate? 

- Nu, vrea să-i fiu credincioasă! 
 
Mamă, la uşă sunt doi oameni care 

cântă. 
- Dă-le câte 10 lei şi spune-le să  
plece.- Bine, dar nu ştiu dacă o să 

plece, unul dintre ei e tata. 

 

 
 
 

 
O blondă intervievată... 
- Câti soți ai avut? 

- Doar ai mei? Sau aşa...în general? 
 

- Doctore, se plânge Bulă, nu prea 
sunt sigur de mine. 
- Stai liniştit, zice doctorul, siguranţa 

absolută o au doar imbecilii. 
- Sunteţi sigur, domnule doctor? 

- Absolut. 
 
Iarna, un frig napraznic. Un cuplu 
foarte bătrân se pregătește de somn, 

încălzindu-se la gura sobei. Căutând 

o plapumă mai groasă, bătrâna zice: 
-Mai ții tu minte bărbate, în tinerețe, 

înainte să mă ceri de la mama, cum 
mă așteptai tu seară de seară la 

stejarul din fundul grădinii, eu 
ieșeam din casa să vin la tine și cu 

câtă pasiune ne mai iubeam? 
-Da...ce vremuri! 

-Hai să o mai facem odată ca pe 
vremuri, zice bătrâna, că suntem 
bătrâni și nu se știe cât timp mai 

avem.Entuziasmat de ideea nevestei, 
pleacă bătrânul la stejar. O așteaptă 

și o așteaptă și o tot așteaptă până se 
învinețeăte tot de frig și cum nu mai 

rezistă, după vreo oră merge în casă 

unde o gaseste pe bătrâna înfofolită 
în plapumă. 
-Da bine măi nevastă, bine că stai la 
caldură sub plapumă și eu te aștept 

să paralizez de frig în viscol lângă 

stejar, de ce n-ai venit? 
La care bătrâna raspunde sec: 
-Nu m-a lăsat mama! 

 
Doi poliţişti merg pe stradă. Deodată 

se împiedică de un cap de mort, îl ia 
unul în mână, se uită la el, şi zice: 
-Mai, ăsta-i capu lu‟ şefu' ! 
-Cum să fie capu lu‟ șefu' , măi ? 

-Dacă-ţi spun! E capu lu‟ şefu' ! 
-Nu fii bou, măi ! şefu' e mai înalt ! 
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