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MARȚI....... 
                                                                       Scris de Radu GRUIA 

       

         26 februarie 2013 ! Încă una ! De 
fapt, i-o fi trecut cuiva prin cap că 

aceste banale denumiri atribuite  zilelor 
săptămânii ar putea  atrage  
semnificaţii aparte, simbolizând stări de 

spirit şi acţiuni comune  unui grup de 
subiecţi umani ?  Nu ştiu. Dar exact asta mi s-a 

întâmplat mie acum, în căutare de idei pentru prezen-
tele  rânduri! Vi se pare curios ? Păi să mă explic : nu 
formăm noi un grup de subiecţi umani care s-a 

autointitulat „MECANICII’61” ? Ba da ! Grupul nu intre-
prinde acţiuni, exprimând un spirit comun – de grup? 
Ba da ! Una dintre acţiunile grupului nu este legată de 

o anumită zi a săptămânii ? Ba da ! Este adevărat că la 
început era o altă zi decât cea de-acum. Dar săptămâna 

are 7 zile ! Care-i baiul ? Niciunul. Odată clarificat şi 
acest aspect „principial”, teribil de important...sâc, 
putem să ne vedem liniştiţi de treburile noastre. 

Despre care, mă bucur să pot afirma că oferă o imagine 
comparabilă cu aceea unui fluid în regim de curgere 

laminară, pierderi minime/eficienţă maximă!Deci ”curg” 
liniştit, fără obstacole, rezistenţe, meandre, capcane sau  
obstacole de traseu care să provoace alte  inconveniente 

specifice. Într-adevăr, totul pare organizat solid, stabil, 
probabilitatea de manifestare a vreunei perturbaţii 
menţinându-se la niveluri de risc absolut acceptabile. 

Rămâne doar imprevizibilul, pe  care...de, nu-l putem 

evalua. Să aruncăm o scurtă privire „analitică” ; 
dispunem de condiţiile „mandatorii” pentru ca asociaţia 

noastră să fie prezentă în timp real pe spaţiul pe care şi 
l-a propus prin regulament, fără să existe doar ca 

inscipţie în bucoavna grefei de la judecătoria unde a 
fost declarată.  
Astfel „trupa” este „vie”, răspunde cu aplomb la acţiuni, 

bossul evită  să „calce” ne-democratic, de  neam-prostie 
şi demagogie ne-a ferit Cel de Sus, reuşim să ne 
bucurăm unii de alţii în timpul petrecut împreună, 

avem revistă în care scriem ce vrem noi şi nu alţii, avem  
buget şi „paznici” pentru el, avem speaker consacrat, cu 

voce de stentor, avem programe comune, ne asigurăm 
spaţiul pentru întruniri, ce mai – aşa cum spuneam 
puţin mai sus – totul pare reuşit. Să mulţumim 

Domnului pentru sănătate şi bună-voie ! 
 

         De data aceasta au participat:         
   
 Florina şi Alexandru BLAGA, Adelina şi Stănel BONE, 

Gigi DUMITRESCU, Florin DRĂGĂNESCU, Mihaela 
TIHAN şi Nae ENESCU, Corina FIRUŢĂ, Gabi şi Vasile 

GHEORGHE, Marian GRĂDIŞTEANU, Ileana şi Radu 
GRUIA, Sergiu LIPCAN, Costel MARIN, Doru MIRON, 
Marin MOISE,  Rodica NICOLESCU, Nina OLARU,  Luci 

şi Adrian POPA, Ionel STĂNESCU,  Radu STOIAN, 
Anda şi Dan ŞTEFĂNESCU, Ani şi Mirel VANCA, Mircea 

ZAINEA 
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  Imagini surprinse de Nae Enescu şi Radu GRUIA 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
                                                
 

                                        

Un „bavarez” autentic....mai puţin 

originea : Sergiu Lipcan! Aircrafts 

and engins and vice versa ! 

Din lumea albumelor  de artă şi a  

Bucegilor ezoterici: Corina Firuţă ! 
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Homo hominis iustus : Marinică Moise 

Probabil se spune un banc..pasabil ! 
bancbancbanc ! 

Evaluare analitică introspectivă. Anda. 

La pândă....Gigica. 
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Nina. Over bound aperture ! O lectură amuzantă !  

Umblă zvonul că se pregătesc 

pentru profesionism ! 
Atenţie la corespondenţ(i)e ! 
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Lipsesc spielhosen(ii)!  

Sau: Alter Onkel Horst mit Enkelin Siegrid! Intevenţia intempestivă a lui Spicika 
în (micro) sesiunea de analiză a veniturilor 

bugetare ale asocaţiei. 

Masă rotundă (adică chinezească)! 



                                

7                  Foaie de suflet lunară a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICĂ“ 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

M-am prins! Poză ? Cum vreau eu , 
 nu când vreţi voi ! 
 

A
d
e
lin

a
 : c

e
 n

-a
ţi în

ţe
le

s
?
 

E
s
te

 a
ş
a
 d

e
 s

im
p
lu

 ! 

Doi băieţi foarte.....serioşi, 

şi-un arlechin de talent ! 
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Ileana Gruia şi Alexandru Blaga. 

Chiar dacă nu sunt MECANICII, se descurcă binişor ! 
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Colocvii bipartite. 

Florin cu Marinică Moise 

Colocvii bipartite: 

Stănel cu Cavalerul DT 

Colocvii bipartite: 

Gigica cu Corina. 
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Dans monitorizat video ! 
La plimbare’ n Hora Mare! 
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Ionel-Ionelule, ce vezi tu băiatule? Florina într-un antract ! 
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Horă cu Solistă ! „Baza de mase”: Amatorii ! 

Profesioniştii : studiu de expresie ! 
Publicul ! 
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 Museul Orsay – Impresionismul şi moda. 
Impresioniştii se disting de predecesorii lor prin 
redarea corpului în mişcare şi a îmbrăcăminţii de 
lux. Intre 1565 şi 1885, comerţul de mode parizian 
este stabilizat pe cartiere şi devine referinţa supremă 
pentru clientela inter-naţională. 
 Expoziţia este organizată alăturând tablouri 
împrumutate de la diverse muzee de pictură, cu rochii somptuoase 

şi costume bărbăteşti sobre puse la dispoziţie de muzee de artă 
decorativă.Tablourile prezintă moda din perioada impresionismului, însă nu multe 
sunt pictate în tehnica impresionistă. Pictorii impresionişti expuşi sunt Monet,  

 
 
 
Degas, Caillebotte, Renoir cu tablourile lui impresioniste. Dintre pictoriţele 
impresioniste sunt expuse trei : Berthe Morisot, Eva Gonzales şi Mary Cassatt. Cea 
de a patra, Marie Bracquemond, lipseşte. Dintre ceilalţi, Edouard Manet, cu câteva 
foarte frumoase tablouri, Eugène Boudin, Frédéric Bazille, Jean Béraud, James 
Tissot - pictorul lumii bune, Fantin-Latour, Courbet … 

Expoziţiile Impresionism şi 
Modă şi Jaques-Emil Blanche 

Sursa: MECANICII’61, Anul 9, #3/78, martie 2013 EE                 Scris de Nicu SURUCEANU           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean Béraud 

Tânără femeie traversând bulevardul 

Claude Monet 

Eseu de figură în natură 
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Nu m-am oprit să privesc rochiile, nici nenumăratele accesorii, nici tot ce se 
purta pe dedesubt, unele nici nu ştiam la ce servesc, de altfel nu prea mai era loc şi 
pentru bărbaţi. In tot cazul, atunci femeia era femeie ! Da, dar nu chiar toate. 

 
     

  
 
 

 
  

 

 
 

 
 
                                                                                        

 

 

 

 

 

 

  

James Tissot 

Octombrie 

Edouard Manet 

Pariziana 

Albert Bartholomé 
               In seră sau Dna Bartholomé      
 Rochia dnei Bartholomé, purtată în tablou, este  
          păstrată acum la Musée d’Orsay 

 

Gustave Courbet 

Domnişoarele de pe malul Senei 
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Spre deosebire de femei, care ajungeau să-şi schimbe toaletele şi de şase ori pe zi, 
bărbatul, odată dezbracându-şi halatul de casă, nu avea de ales decât între ţinuta 
de zi şi cea de seară. Jacheta sau redingota, totdeauna de culoare închisă, poate fi 
mai lungă sau mai scurtă. Pentru alegerea modelului stofei pantalonilor se acorda 
mai multă fantezie. In picioare – botine cu tocuri de înălţime la alegere. Pe cap – 
joben 
 
 
 
 

Berthe Morisot 

Tânără femeie în toaletă de bal 
Auguste Renoir 

Loja 

Eva Gonzales 

O lojă la Italieni 

Mary Cassatt 

Femeie în lojă 



                             

16                  MECANICII ’61 POLIBUC # 3/78, martie 2013 EE 

 
Bastonul, umbrela şi mânuşile completează ţinuta. Insă aceasta nu este impecabilă 
decât dacă manşetele, gulerul cămăşii şi cravata trec examenul. 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

James Tissot 

Cercul de pe Rue Royale 

James Tissot 
Bal pe punte 
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Fundatia Bergé-Yves Saint Laurent – Du coté de chez Jacques-Emile Blanche 
      Această expoziţie prezintă La belle époque care a urmat epocii 
impresionismului, cu toate că impresionismul este un curent pictural, pe când La 
belle époque este un fenomen societal. 
       In fine, situate în timp, impresionismul durează cam din 1874-86, dând 

naştere după o perioadă post-impresionismului, apoi neo-
impresionismului, iar La belle époque durează de la sfârşitul 
« Marei Depresiuni » (1873-96), până  la începutul Primului 
Razboi Mondial, deci cam între 1896-1914. 

Jacques-Emile Blanche (1861-1942), născut într-o familie 
înstărită, a primit o educaţie îngrijită, dedicându-se artelor. A fost 
un pictor de renume, portretistul înaltei societăţi, dar şi pianist 
de nivel profesionist, autor a peste 40 de cărţi, comentator de 
presă. Din această cauză, confraţii şi chiar prietenii invidioşi i-au 

reproşat că este diletant, prea dotat şi, mai ales, excesiv de monden. 
Totuşi, de la vârsta de 19 ani Blanche alesese 

pictura ca adevarata sa profesie, iar cele 1500 de 

opere demonstrează o muncă fără întrerupere şi o 
pasiune de o viaţă. 

A fost prietenul suprarealiştilor şi al 
dadaiştilor, printre care Jean Cocteau. Printre 
capodoperele sale se pot număra portretul tatălui 
său, al poetului Pierre Louÿs, al lui Proust, al 
pictorului Fritz Thaulow şi ai copiilor săi. 

 
 

 
 

Jean Béraud 
O serată 
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A frecventat salonul Dnei Bizet, devenită Dna Strauss, unde avea ocazia să-i 
întâlnească pe Edgar Degas, Marcel Proust, Paul Bourget. A fost ales membru al 
Academiei de Arte frumoase în 1935. 

        
 

 
 

   

 
 
 

   
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinţul de Caraman-Chimay Portretul unei doamne Boni de Castellane 

Tamara Karsavina Regina Maria Nijinski 

Contesa Bavarewska Sir Coleridge Kennard   Henri Bergson 
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Herman Victorov, autorul cărţii „Din viaţa unui om 

oarecare”, este un fost cetăţean român, stabilit în Canada în 

1976. Cartea lui a apărut la Editura Maple Red Publishing 
House din Toronto. 

Îl cunosc bine pe autorul cărţii. În anii 1963 şi 1964, am 
lucrat amândoi pe şantierul de montaj al Termocentralei 
Işalniţa. În perioada ianuarie 2006 şi martie 2007, am fost angajatul lui la 

una din cele trei fabrici ale sale, din România, aflată în construcţie. Am 
încetat colaborarea cu el în momentul în care şi-a vândut fabrica. Mă 
consider prietenul lui. Prin urmare, îl cunosc destul de bine ca să-mi  

permit să spun, încă de la început, că nu este nici pe departe un om 
oarecare, ci  unul deosebit: inteligent, cult şi de omenie. După lecturarea 

cărţii, cititorii ei vor ajunge, sunt sigur, la aceiaşi concluzie cu mine. 
Cartea sa, de patru 

sute de pagini, este 

structurată pe patru 
capitole: „Întâmplări pe 
Şantier”, „Emigrarea Israel, 

Grecia, Canada”, „Călăto-
rind prin lume”, „Alte 

povestiri”. 
Herman Victorov este 

evreu. Un evreu care, deşi a 

purtat steaua galbenă în 
anii ’40, are sufletul şi 

inima de român: „M-am 
considerat totdeauna român; 
Acum, la 80 de ani, ştiu că 
România este ţara sufletului 
meu”; „Să ne ajute şi 
binecuvânteze Dumnezeu pe 
fiecare dintre noi şi neamul 
nostru românesc”, scrie el. 

M-am convins de senti-
mentele lui frumoase pentru 

România şi români. Iată 
câteva argumente: în 
fabrica lui din Windsor, 

Canada, pe care am vizitat-
o în 2005, 95% dintre 

angajaţi erau români; şi-a investit banii în România şi nu altundeva, pentru 

că a dorit să contribuie la propăşirea ţării lui natale; ajută românii necăjiţi 

Henri Bergson 

Sursa: MECANICII’61, Anul 9, # 3/78, martie 2013            Scris de Mirel VANCA 

Din viaţa unui om oarecare 
Pagini de jurnal 
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ori unde-i întâlneşte; cunoaşte pe de rost sute de poezii din Eminescu, 
Coşbuc, Goga, Topârceanu ş.a. şi le recită cu patos; îi plac la nebunie 

romanţele noastre  pe care le cântă sau le ascultă cu plăcere de câte ori are 
ocazia.; cunoaşte toţi munţii ţării, pe care i-a parcurs în tinereţe; are o casă 

şi în România şi vine aici de câte ori poate. Condamnă pe evreii care după 
venirea comuniştilor la putere în România au devenit în număr mare cadre 
ale Securităţii şi ale organelor de represiune;  îl citează pe tatăl său: „Evreii 
care s-au înrolat în forţele de securitate şi miliţie nu fac altceva decât să ducă 
la extinderea urii rasiale şi la dezvoltarea antisemitismului”.  Condamnă şi  

pe evreii care au emigrat din România în Israel şi „criticau ţara în care se 
născuseră şi trăiseră o parte din viaţă”. 

Întâmplările de pe şantier ne dau posibilitatea să-l descoperim pe 
Herman Victorov  priceput, îndrăzneţ, neconformist şi rebel: „Eram 
considerat specialist în transportul şi ridicarea de utilaj greu, de sute de tone, 

scrie el”; „Nu ştiu cum reuşeşti, dar peste tot unde mergi, intri în conflict cu 
miliţia, securitate şi partidul”, îi spune directorul general al Energomontaj; 

„Nu mă suportau din cauza atitudinii mele, „dar mă tolerau” pentru că aveau 
nevoie de mine”, ne explică el. Unele din întâmplări prilejuiesc cititorului 

român reîntâlnirea cu sărăcia, abuzurile, exagerările,  nelegiuirile şi 
carghioslâcurile din perioada comunistă pe care am traversat-o: „Care-i 
situaţia pe şantier?”  întreabă H.V. pe un inginer. „Nu e apă, nu-i lumină, nu-i 
mâncare, nu-i maşină”, îi răspunde acesta. Nici că se putea o caracterizare 
mai bună, zic eu,  pentru „epoca de aur” de tristă amintire. 

Povestea emigrării în Israel, Grecia şi Canada  este povestea întâlnirii 
lui cu o altă lume şi povestea drumului anevoios spre succes. Nu o singură 

dată, faţă în faţă cu dificultăţile şi greutăţile inerente, se întreabă, 
descurajat sau revoltat: Cum dracu am ajuns eu aici?  A reuşit să învingă 

obstacolele care i-au ieşit în cale, pentru că este priceput şi inteligent şi 
pentru că a muncit din greu. După ce face tot felul de munci şi schimbă o 
mulţime de slujbe, ajunge să întemeieze o companie al cărui obiect era 

fabricarea de echipament farmaceutic - Technophar Equipment and Service 
Limited - cu care cunoaşte succesul şi bunăstarea. „Respectul faţă de clienţi, 
cinstea, corectitudinea, profesionalismul au contribuit la succesul şi prestigiul 
companiei înfiinţate de mine, care este şi astăzi, după aproape treizeci de ani, 
unică în lume prin produsele şi serviciile care le oferă”, ne explică el.  

Echipamentele produse de compania sa au fost livrate în 26 de ţări, pe 
care le-a vizitat de mai multe ori. A fost în Bulgaria, România, Germania de 

Est, Iugoslavia şi în actuala Rusie,  pe când erau comuniste. După ce  se 
reîntoarce în Occident, dintr-o călătorie în Bulgaria şi România, plină de 
întâmplări neplăcute, scrie: „Am reflectat atunci la contrastul dintre lumea 
civilizată în care mă aflam şi în care exista respect şi preţuire faţă de om şi 
lumea întunecată în care mă zbătusem în ultimele 24 de ore”. A mai călătorit 

în Jamaica, Bangladesh, Vietnam, SUA, Arabia Saudită, China ( de 46 de 
ori). Din aceste călătorii, H.V. ne relatează mai ales despre oamenii întâlniţi, 
despre caracterele, necazurile şi bucuriile lor.  

Capitolul „Alte povestiri” ne dă posibilitatea să-l reîntâlnim pe Herman 
Victorov, cu sensibilităţile, pasiunile şi omenia lui. 

Cartea este pasionantă şi foarte bine scrisă. La fel de bine scrisă, de 
către Mihaela Victoria Ignat, este şi prefaţa cărţii. Îi felicit pe  amândoi 
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La întâlnirea noastră din luna noiembrie 2012, am avut 
plăcerea să participe ministrul Avram, pe care îl ştim cu toţii 
foarte bine. Stând de vorbă despre întâmplări din anii când 

eram cu toţii în plină activitate, tocmai când spuneam ceva 
despre şantierul Energomontaj din Anina, cineva m-a întrebat: 

“Dar tu ai făcut inginerie:?” (probabil, pentru că de multă vreme sunt 
cunoscută printre colegi, ca editor). De atunci tot vreau să scriu articolul 
acesta şi vă îndemn pe toţi cei care n-aţi povestit despre activitatea voastră 

profesională, s-o faceţi. Pentru că “memoria înseamnă identitate”. Meditaţi şi 
voi ce am vrut să spun. 

Eu am mai scris câte ceva dar n-am prea intrat în amănunte. Aşa că acum, 
încep cu începutul.  
M-am prezentat la post pe 1 august 1961, la Combinatul de Fibre Sintetice 

Săvineşti. Aveam 21 de ani şi jumătate. Era vară. Eram îmbrăcată într-o 
rochie roz din poplin, cu mâneci scurte, bufante, pe care mi-o făcusem 
singură. Dar aveam sandale cu toc, aşa că vai de picioarele mele când a 

trebuit să străbat tot drumul până la fabrica de acetilenă, unde am fost 
repartizată. Am mai povestit că şeful secţiei, inginerul Ion Grancea mi-a 

mărturisit mai târziu, că în clipa în care m-a văzut, şi-a blestemat toate 
referatele pe care le făcuse cerând inginer mecanic. Dar ne-am împăcat bine, 
pentru că eu am fost foarte ascultătoare. Aveam un maistru mecanic bun şi 

30 de mecanici de întreţinere. Eram în perioada de pregătire a punerii în 
funcţiune. Mă lua dimineaţa prin secţie şi trebuia să notez într-un carnet 
toate observaţiile lui (robineţi prost poziţionaţi sau sticle de nivel care 

curgeau), apoi rezolvam cu personalul meu problemele, le verifica a doua zi 
şi scriam altele. Printre lucrările cu care mă laud, este o prelungire de turn 

metalic de aerisire, în vârful căruia ardea o flacără de veghe. Menţionez că 
niciodată nu am stat de vorbă cu mecanicul şef al combinatului, cu care 
Grancea se certase. Am răspuns singură de lucrările mele. Acum cred că a 

fost îndrăzneala vârstei, pentru că se putea întâmpla, totuşi, şi ceva grav.  
În cazul menţionat, am proiectat singură ţeava de prelungire şi manşonul de 

întărire şi am urmărit executarea în atelierul mecanic. Am tăiat coşul cu 
sudorii mei, l-am lăsat pe cota superioară (exterioară) şi după prelungire,  
l-am tras cu trolii şi l-am ancorat cu cabluri. Câteva zile mai târziu a fost o 

furtună şi n-am prea dormit peste noapte, dar turnul a rămas în picioare şi 
aşa l-am lăsat când am plecat de acolo. Nu mai spun că am urcat eu 
însămi, cu un sudor care căra cablurile pe care eu nici nu le-aş fi putut 

ridica de jos, pe platforma turnului, la câţiva zeci de metri înălţime, turn 
care se balansa cam jumătate de metru stânga-dreapta, ca să-i remediem 

ventilul la arzător, când flacăra s-a stins din greşeală. 

Am făcut inginerie ! 

Sursa: MECANICII’61, Anul 9, # 3/78, martie 2013            Scris de Corina FIRUŢĂ 



                             

22                  MECANICII ’61 POLIBUC # 3/78, martie 2013 EE 

Gazometrul de acetilenă, 30 de metri în diametru, fabricat la Brăila, era 
montat deja când am ajuns eu acolo, dar nu avea gură de vizitare, din cauză 

că cei care făcuseră comanda omiseseră s-o scrie în comandă. Mecanicul şef  
a făcut câteva drumuri la Brăila dar nimeni nu voia să stea de vorbă cu el, 

pentru că se certase cu ei. Şi atunci, Grancea, s-a gândit că pe mine, femeie 
fiind, n-or să mă dea afară din birou. M-a instruit şi m-a trimis la Brăila. 
Am călătorit o noapte cu un personal între Piatra Neamţ şi Brăila. Când a 

auzit de unde vin, şeful de producţie s-a inflamat, dar eu i-am spus că 
recunoaştem că noi suntem de vină, însă le ceream sprijinul, pentru că 
punerea în funcţiune trebuie făcută. Mi-a spus să ţin minte toată viaţa că a 

fi diplomat este o mare calitate. M-a dus la inginerul şef şi am semnat o 
minută că până la 1 noiembrie vor trimite piesele. Problema era dificilă 

pentru că acele piese erau din fontă şi ei nu mai aveau modelele pentru 
turnare. La sfârşitul lui octombrie, piesele au ajuns la noi, oamenii s-au 
ţinut de cuvânt. 

Ca temă pentru ieşirea din stagiatură, Grancea mi-a dat sarcina să afişez la 
toate utilajele din secţie, instrucţiuni de funcţionare. Aveam câteva zeci de 

pompe, ventilatoare, rezervoare, sticle de nivel, regulatoare de tot felul. 
Fabrica era proiectată de nemţi şi toate instrucţiunile erau scrise în 
germană. Făcusem trei ani de germană în Politehnică (îmi alesesem 

germana, de care n-avusesem habar până în facultate), aşa că, având un 
dicţionar alături, am moşmondit multe luni să scriu acele instrucţiuni. Ca 
urmare, salariul meu a trecut peste al doilea an de stagiatură, spre 

deosebire de colegele mele chimiste. 
La Piatra Neamţ fusesem cooptată în personalul care preda la şcoala tehnică 

(după amiezele erau deci, aglomerate), dar şi în grupa de tineri care îi 
conduceau pe vizitatori, deşi rare ori aveam timp pentru aşa ceva. Totuşi, la 
o astfel de vizită, am cunoscut o delegaţie de la Combinatul Poligrafic Casa 

Scânteii şi doi ani mai târziu, mă întorceam în Bucureşti, la serviciul lor 
mecanic şef. Aici era perioada marii industrializări. Am făcut documentaţia 
pentru achiziţia unor maşini de tipărit cum nu se mai văzuseră în ţară – 

rotativa tiefdruk în 13 culori şi altele. Teroarea mea era că după o vizită prin 
toată tipografia, care pe vremea aceea se întindea pe toate cele trei etaje, 

trebuia să prezint situaţia funcţionării maşinilor din secţii, la radioficarea 
interioară, care era ascultată şi de conducere. Eram şi lector la cursurile de 
calificare şi “şmecherii” mei de colegi, bărbaţi, îmi plasaseră mie materiile de 

specialitate (maşini tipografice). 
Învăţam după nişte cursuri 

ruseşti de la şcoala de 
tipografie şi, bineînţeles, de la 
faţa locului. 

Împlinisem trei ani de inginerie 
şi am aflat că pot ocupa un 
post de inginer principal la 

Metalurgica, a Primăriei Capita-
lei. Aici am proiectat prima 

maşină de spălat rufe din ţară 
şi primul călcător electric de 
rufe (cu piston hidraulic). 

 Imagine  „socialistă” :   

„Şefii”, inginerul, realizarea şi....oamenii muncii ! 
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Pentru asta, mi-au adus utilaje pe care le-am desmembrat şi le-am 
reproiectat piesă cu piesă. Nu era o copiere mecanică a acestora, pentru că 

în acelaş timp le proiectam şi tehnologia de execuţie şi le adaptam la 
posibilităţile noastre de producţie. Eu făceam schiţele de mână, trei 

desenatoare le desenau. Maşinile s-au executat în atelierele înreprinderii şi 
s-a trecut la producţia de serie. Mulţi ani mai târziu, am întâlnit astfel de 
maşini în spălătorii militare, din spitale şi internate. În mapele de 

instrucţiuni, desenele erau multiplicate dar purtau si dupa 20 de ani, 
semnătura mea. 
Prin ‘66 mama a ieşit la pensie şi am luat hotărârea “să plecăm” pe şantier. 

Fratele meu era student, se însurase şi locuia cu soţia lui. Experienţa mea 
maritală se terminase. 

Aşa am ajuns la Grupul de Şantiere de Montaj - Combinatul Chimic 
Craiova. Poate unii şi-l amintesc pe directorul trustului, Anghel Rădulescu – 
la el mă dusesem să-i cer un post şi el m-a sfătuit să aleg Craiova. 

Combinatul era în plin montaj. Eram adjunct de şef de lot (exista o astfel de 
funcţie), singurul inginer mecanic al lotului. Piesele (ţevi, coturi, teuri, 

robineţi) din oţeluri speciale, veneau din Anglia, noi le se asamblam pe teren 
şi le ridicam la poziţie. Imi făcusem zeci de schiţe ale tronsoanelor respective 
şi ale schemelor de ridicare. Făceam calcule peste calcule de sudură şi de 

tensiuni în cabluri pentru că nu se monta nimic în secţie, fără semnătura 
mea. In octombrie 1967 s-a născut Simona şi fratele meu, şi cumnata mea, 
au lăsa-o să vină la mine pentru prima oară în vara lui 68, când nu 

împlinise un an. Eu o botezasem în primăvară, avea atunci şase luni şi când 
preotul mi-a pus-o în braţe, am simţit-o udă, caldă şi grea, zbătându-se 

veselă după o baie în căzănelul de botez. A existat de la început o legătură 
între mine şi ea, unii zic – pentru că eu nu aveam copii. Dar nici între 
părinte şi copil nu se leagă totdeauna atâta afecţiune. Glumind, aş putea 

spune că ne cunoşteam dintr-o altă viaţă (ceea ce nu este cu totul 
imposibil). Oriunde am locuit prin şantiere, am luat-o pe Simona la noi cu 
lunile (sigur că locuind cu mama, aveam cu cine s-o las acasă). Acesta ar fi 

un alt subiect despre care aş putea să vă povestesc multe lucruri. 
Să revenim la inginerie. După punerea în funcţiune, şantierul urma să se 

mute la Turnu Severin. Mi s-a părut prea departe şi cum aflasem de 
Energomontaj, am bătut într-o zi la uşa directorului tehnic, Anatol Măcriş, 
crezând că el se ocupa de angajări. Mă interesa şantierul din Ploieşti. Măcriş 

m-a ascultat şi probabil m-a plăcut, pentru că a intrat la directorul 
Miliţescu propunându-i angajarea mea. Miliţescu a fost de accord, cu 

condiţia să accept şase luni de Piteşti, pentru că, până să înceapă lucrările 
în Ploieşti, şantierul avea de terminat montajul centralei temice din Piteşti. 
Măcriş a ieşit să mă întrebe dacă accept acest lucru şi a primit cu reală 

satisfacţie răspunsul meu. L-a sunat apoi pe şeful şantierului, d-l Ţenea, 
rugându-l să-mi asigure locuinţă. M-am dus în aceeaşi zi la Bucureşti Sud, 
unde era încă sediul şantierului Ploieşti şi am primit de la d-l Ţenea, două 

chei, una pentru apartamentul din Ploieşti şi una pentru cel din Piteşti. Nu-
mi făcusem încă formele de angajare, dar trebuia să eliberez locuinţa din 

Craiova ca să mi se semneze demisia. Astea erau şicanele conducerii din 
Craiova pentru că plecam de la ei.   
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Pe 12 decembrie 1968 am plecat cu un camion închiriat – pe mama şi o 
parte din lucruri am lăsat-o în Piteşti (era seară, oraşul se împodobise de 

Crăciun, cu becuri colorate, o 
splendoare), iar eu am descărcat 

spre miezul nopţii, restul de lucruri, 
în Ploieşti, cu ajutorul sectoristului 
care venise să verifice situaţia şi 

cavalerul din el l-a îndemnat să dea 
o mână de ajutor. A doua zi am luat 
trenul spre Bucureşti, mi-am făcut 

formele de angajare şi am plecat la 
Piteşti. Trecusem cu curajul 

tinereţii prin această încercare, căci 
nu aveam încă 30 de ani.  
În Energomontaj am rămas până la 

Pensionare. M-am împăcat bine cu 
colegii, cu şefii, micile frecuşuri nu 

mai contează, au fost sarea şi 
piperul vieţii. Ca inginerie, 

trecusem într-o altă etapă. Am devenit curând şefa serviciului tehnic. Aveam 

două feluri de sarcini – verificarea documentaţiei şi aici mă răfuiam cu 
proiectanţii pentru partea economică şi raportarea producţiei. Pe vremea 
aceea nu existau nici banalele calculatoare, pe care copiii le au astăzi prin 

penare. Aveam nişte monştri pentru adunări, iar pentru înmulţiri, aveam 
capul propriu! Lucram zile întregi peste program, la sfârşit de lună, ca să 

calculăm “situaţiile de plată”. Şi eu, cot la cot cu subalternii mei. 
De-a lungul anilor s-au făcut numeroase reorganizări. În 1975 ne-am 
reîntors în Bucureşti, am devenit antrepriză, aveam şantiere prin ţară 

(Suceava, Iaşi, Bacău, Oneşti, Braşov, Craiova, Piteşti, Ploieşti, Tulcea, 
Constanţa, Agigea, Năvodari). Documentaţia trebuia depusă în bănci, aveam 
în fiecare lună de făcut devize suplimentare prin şantiere, aşa că am avut o 

perioadă cu multe deplasări. Sigur că aveam resort tehnic în şantiere, dar 
apăreau tot felul de probleme pentru care trebuia să mă duc personal. 

Călătoream mult cu trenul şi… citeam. În tren am citit zeci de cărţi. Şi am 
vizitat zeci de muzee şi mănăstiri, în excursii de o zi organizate de ONT-urile 
oraşelor în care aveam probleme 

de rezolvat, când rămâneam şi 
dumineca – ştiţi prea bine că 

sâmbetele erau zile lucrătoare.   
Pe la începutul anului 1980 m-
am dus la directorul Miliţescu 

să-l rog să mă ia la trust. 
Relaţiile mele cu d-l Ţenea 
intraseră în impas. Mă primea 

d-l Muşat, şeful proiectării. Dar 
d-l Miliţescu mi-a propus unul 

dintre trei posturi de directori 
adjuncţi de antrepriză, libere în 
acel moment (Anina, Porţile de 

La Brazi, în 1969, cu maşina de calculat ! 

Energomontaj, Antrepriza Anina, 1980. 

Florin Kessler, 1 & 1/2 ! 
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Fier, Turceni). Mai târziu, Florin Kessler, mi-a spus că el mă ceruse la Anina 
( desigur, nu pentru că fusesem colegi de facultate, ci pentru că nu avea un 

om bun pentru resortul tehnic). Pe Miliţescu nu puteai să-l refuzi direct, am 
zâmbit neîncrezătoare în sinea mea, şi i-am spus că mă mai gândesc. I-am 

povestit mamei discuţia, precizând, ca să n-o sperii, că nici nu mă gândesc 
să mai plecăm din Bucureşti. Cumpărasem un apartament, îl mobilasem, 
participam la nişte cenacluri literare şi mă făcusem ghid ONT. 

Dar seara târziu, după ce ne culcasem, mama a intrat în camera mea şi mi-
a spus: “Corina, ce-ar fi să plecăm pe şantier?” 
Aflasem că Anina are o colonie 

cu un fel de vilişoare în 
pădure. L-am sunat pe 

Miliţescu şi l-am întrebat cum 
pot să vizitez antrepriza 
Anina. Tocmai pleca în câteva 

zile, acolo, o delegaţie condusă 
de şeful de personal, puteam 

să mă duc cu ei, pentru că, de 
la aeroport ne lua o maşină. 
Da, dar Ţenea nu mă lăsa să 

lipsesc de la serviciu! Sună-l 
din nou pe Miliţescu! În fine, 
intră Ţenea în biroul meu, îmi spune că dacă vreau să mă duc, mă lasă, 

însă insistă să nu fac prostia asta, pentru că acolo, într-o comunitate 
închisă, toată lumea va şti ce fac!!!!  

Mi-a plăcut amplasarea şantierului, mi-a plăcut ce sarcini urma să am, mi-a 
plăcut vilişoara pe care mi-o oferea Kessler, parcă urma să plec într-un lung 
concediu! Şi am acceptat! 

Pe 1 aprilie 1980 (şi n-a fost o păcăleală) m-am prezentat la post. Au fost 
cinci ani frumoşi în viaţa mea, a mamei, a Simonei (care şi-a făcut toate 
vacanţele cu noi). Antrepriza păstra şi şantierele din Rovinari şi Timişoara. 

Aveam şi aici, călătorii de făcut,  cu maşinile noastre. 
Prima sarcină care intra în atribuţiile mele era să preiau organizarea de 

şantier de la drumari. M-am dus la sediul lor din Timişoara, mi-au pus la 
dispoziţie maldărele de devize pentru construcţiile din Anina, le-am 
“negociat” pe loc cu serviciul lor tehnic şi m-am întors cu documentele 

semnate, gata de băgat în bancă. Kessler nu mi-a contestat niciodată 
dreptul de semnătură. M-am simţit mereu stăpână pe situaţie. Am avut o 

problemă cu inginerul şef, în această privinţă, dar nu cu Florin. E vorba 
despre  descărcarea cărbunelui pentru centrala de încălzire a coloniei. 
Platforma noastă de descărcare se afla la Tigvan, 30 km pe şosea în pantă 

abruptă, până la colonie. Acolo soseau utilajele şi materialele pe care le 
transportam în şantier. Însă cu camioanele cu cărbuni, în miezul iernii, 
când eram izolaţi multe zile până se dezăpezeau drumurile, ar fi fost 

complicat. In primul rand “m-am deplasat” (Simona se distra teribil când 
făceam un decont de deplasare şi scriam că m-am deplasat) la Hunedoara, 

unde am reuşit greu, totuşi am reuşit, să obţin repartiţie pentru câteva tone 
de cox, pe iarnă, pentru că acest cărbune era permis doar pentru nevoi de 
producţie, nu de încălzire (dar Anina era un obiectiv naţional). Apoi am 

În pădure la Anina , cu copii !                                 
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ajuns la mina din Anina să tratez descărcarea pe platforma lor de cale 
ferată. Directorul m-a dat în grija administratorului şef, care nici nu a vrut 

să discute problema. După minute bune când o ţinea pe nu şi nu, stăteam 
pe scaun şi nu-mi venea deloc să plec. L-am întrebat: “Bine, am înţeles, nu 

sunteţi de accord, totuşi spuneţi-mi, care este motivul dvs.?” 
Mi-a spus enervat că ei descarcă pe vreo sută de metri de-a lungul căii 
ferate pe pământ şi iarna, sau pe ploaie, nici nu pot călca pe-acolo. Şi-n 

clipa aceea am ştiut că am câştigat partida! “Tocmai, i-am răspuns, vă 
facem o platformă betonată, lungă de o sută-două de metri şi lată de zece-
douăzeci. Nouă ne va fi mai uşor să ne luăm cărbunii direct din vagon, dar 

vom avea unde să tragem camioanele, iar dvs. vă folosiţi platforma.”  
S-a uitat neîncrezător la mine “Dai în scris aşa ceva?”  

M-am întors victorioasă cu minuta semnată de mine şi de directorul minei. 
Dar inginerul şef Anghelescu s-a dus supărat foc la Kessler să-i spună la ce 
m-am angajat. Însă Kessler a zâmbit şi mi-a spus “Ar fi uşor să anulezi 

minuta, nu-i aşa?” Apoi s-a întors spre el “Dar dumneata vei putea să aduci 
iarna, cărbunii din Tigvan?” Anghelescu răspundea de serviciul mecanic, 

respectiv de camioane şi transporturi.  
Am făcut un deviz pentru o platformă betonată şi l-am avizat în trust, bani 
erau berechet, ba lucrarea conta ca realizare de producţie pentru noi şi 

pentru constructor, am încheiat minuta cu Energoconstrucţia şi în câteva 
zile cei de la mină s-au pomenit cu camioanele cu ciment la poartă! Iar noi, 
n-am dus lipsă de încălzire câte ierni a durat şantierul acolo. 

În rest, problemele mele au fost relaţiile cu proiectanţii din Bucureşti şi din 
Timişoara, şi cu băncile. Imi aduc aminte că mă întorceam din Bucureşti cu 

avionul, aveam în geanta de voiaj un deviz de trei milioane avizat de ISPE, 
pe care trebuia să-l depun în banca de investiţii din Reşiţa şi mi se rătăcise 
geanta. Eram disperată. Vociferam în aeroport să mi se găsească geanta, că 

depind de ea salarii de trei milioane. Intraseră şi ei în panică. Mi-au găsit 
geanta şi au vrut să vadă banii, dar s-au dezumflat când au aflat că era 
vorba doar de un deviz. 

De asemenea, participam în fiecare lună la şedinţele de la centrala din 
Bucureşti, de analiza livrărilor de echipamente. Deseori, Kessler mă trimitea 

pe mine şi la analizele din Trust, că îi era obositor să călătorească şi uneori 
nici nu putea să lipsească de pe şantier. Aşa că aş avea de povestit o 
mulţime de întâmplări de călătorie. 

La sfârşitul lui 1985 se punea problema mutării antreprizei la Timişoara. 
Pentru mine era complicat, locuinţele din organizarea de şantier erau 

departe de birourile noastre – mama, care mai îmbătrânise între timp, ar fi 
stat singură toată ziua (în Anina coboram la masă în fiecare zi şi asiguram 
aprovizionarea de la alimentara bine dotată, din şantier).  

M-am întors în Bucureşti, înapoi la antrepriza lui Ţenea, nu ca şefă de 
tehnic, ci ca un fel de consilier (pe post de şef de lot) în problema asigurării 
de echipamente pentru toate lucrările, inclusiv pentru partea noastră din 

centrala nucleară Cernavodă. Adică învârteam hârtii - este şi ăsta unul din 
modurile de a face inginerie şi, încă, la nivel înalt! 

Trustul a preluat reparaţia capitală a unor centrale în Irak. Spre terminarea 
lucrărilor era nevoie de întocmirea proceselor verbale în limba engleză. Aşa 
s-au gândit la mine. D-l Miliţescu “a garantat” pentru mine, de două ori. Am 
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fost plecată câte trei luni în toamna 1986 şi primăvara 1989. Numai despre 
şederea mea în Irak aş putea scrie un articol. 

Personalul din Irak era 
uimit că eu dactilografiam 

în limba engleză (maşinile 
de scris erau interzise 
persoanelor particulare), 

desenam la planşetă 
trasee de conducte pe care 
marcam robineţii sau 

rezervoarele, sau pompele 
pe care le probam (în 

facultăţile lor, studenţii nu 
lucrau la planşetă) şi 
participam la şedinţele de 

analiză (la care, din partea lor veneau doar şefii). 
Dar, între 1986 şi 1989 mi s-au jucat la radio trei scenarii şi la TV două. 

Aşa că după revoluţie, 
când guvernul Roman a 
decretat pentru noi, cei 

care am lucrat pe 
şantiere, dreptul de ieşire 
la pensie la 50 de ani, eu 

“m-am eliberat” de 
inginerie şi am deschis 

editura. Practic, această 
cotitură mi-a schimbat 
complet viaţa. Am făcut 

bine? Am făcut rău? 
Un singur lucru pot 
spune, am trăit cu plă-

cere toate aceste experi-
enţe şi dacă aş putea, aş 

mai lua-o de la început! Din păcate, asta nu mai este posibil. Aşa că tragem 
concluzia: să privim cu curaj, înainte!     
 

 

 

 

 

 

 

În Irak, cu personalul 
(ne)cuvântător ! 

La Năvodari, cu actorii ! 
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În luna decembrie editura Alcor Edimpex a realizat două 
albume noi, care prezintă aspecte relevante ale artei 

româneşti.                  
"Ceramica Tradiţională din România" în colecţiile Muzeului 

Naţional al Ţăranului Român", este rezultatul cercetărilor 
doamnei dr. Georgeta Roşu, director general adjunct al 
Muzeului. Editarea s-a făcut în versiune română-engleză. Este vorba despre 

un album impresionant, cu 304 pagini, care conţine textul şi aproape 300 
de imagini color, tipărite în condiţii excelente, pe hârtie cretată, în tipografia 

Coresi. Cartea este realizată în versiune română-engleză, beneficiind de 
traducerea doamnei Ana Maria Palcu. 
Prefaţa, scrisă de cunoscutul cercetător de la Muzeul Naţional de Istorie, 

profesor universitar dr. Ioan 
Opriş, face  o trecere prin 
timp a tradiţiei ceramice pe 

teritoriul României. 
Autoarea prezintă olăritul 

ca meşteşug demiurgic, 
vorbeşte despre materialele 
şi uneltele olarului, despre 

ritualul muncii în atelierul 
de olărit şi prezintă 
repertoriul narativ al vaselor 

- farfurii, castroane, căni, 
ulcioare, cahle şi altele - şi 

al ornamentelor imprimate 
pe acestea, cu simbolistica 
lor. Deosebit de impresio-

nant este capitolul în care 
autoarea poartă un dialog 

cu un olar, despre semnifi-
caţia muncii lui, sesizând 
ritmul roţii ce se învârte 

neostenit, modelând lutul. 
Sunt expuse imagini ale 
unor vase din provinciile 

istorice ale ţării:  Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Transilvania. În 
cea din urmă se întâlnesc produse ale centrelor ceramice româneşti, 

maghiare şi săseşti. 

Henri Bergson 
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În anul 2012, ceramica de Horezu, Vâlcea, a fost declarată patrimoniu al 
artei europene - în album sunt prezentate numeroase astfel de  taiere 

(farfurii) şi căni decorate cu modele inspirate, în culori vii, din colecţiile 
Muzeului.  

 
CD-ul "Capodopere din evul mediu 
românesc în Muzeul Naţional de Artă al 

României" este varianta digitală a 
albumului cu acelaşi titlu editat în anul 
2008 şi epuizat între timp. 

Trecerea pe CD a acestei cărţi a permis 
atât editarea ei în versiune română-

engleză-franceză-germană cât şi 
completarea cu partea sonoră - muzică 
bizantină interpretată de corul Preludiu, 

dirijat de Voicu Enăchescu. Albumul 
prezintă în mai mult de 100 de imagini 

color, un scurt istoric al colecţiei de artă 
medievală românească a MNAR şi 
catalogul cu exponate de icoane, 

manuscrise, argintărie, ţesături şi 
sculpturi din epocă. Exponatele sunt 
prezentate de cercetătoarele din Muzeu, 

specialiste fiecare în domeniul său de 
activitate. 
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                                                                                       Culese de Cucu & Nae  

 

     

Doi tigani la Portile Raiului. 

- Nu stiu ce sa fac cu voi, sa-l intreb pe Dumnezeu! 

- Trimite-i la Dracu, Petre, sunt niste hoti! 

Dupa cateva minute Sfantul Petru intra iar la Dumnezeu. 

- Au disparut, Doamne! 

- Cine, tiganii? 

- Nu, Portile Raiului! 

 

 

 

 

 

Să râdem pe..... 
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-De unde ai bani, Bula?  

-Am strigat in tramvai"Politia!" si un nene a aruncat portofelul si a fugit.” 

„Un poliţist încearcă sa oprească un automobil. Dar ignorând semnalele,  

maşina îşi continuă drumul, aşa că poliţistul trage un foc şi îl răneşte pe 

şofer.  

După încă o împuşcătură îl răneşte pe pasagerul din dreapta. Apropiindu-se  

de automobilul oprit, el strigă: 

- Bine că te-ai oprit! A treia oară nu mai trăgeam in aer...” 

„- Părinte, recunosc, am încalcat sfaturile părinteşti. Tata mi-a interzis să 

mă duc la acea casă de desfrîu, dar eu nu am putut rezista şi i-am trecut 

pragul. 

- Urât, fiule, urât! Şi, desigur, ai văzut acolo ce nu trebuia să vezi...  

- Da, părinte... În primul rînd, l-am văzut pe tata!” 

„Mergea un arab prin desert. Inaintea sa - sotia. Se intanesc cu un alt arab  

care il intreaba: 

- Mahmud, de ce ii permiti unei femei sa mearga inaintea ta, doar in lege 

scrie ca femeia trebuie sa mearga DUPA barbat? 

Mahmud raspunde: 

- Scumpule, cand se scriau legile, drumurile nu erau minate...”  



                             

32                  MECANICII ’61 POLIBUC # 3/78, martie 2013 EE 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

MARŢI……. 
Radu Guia…………………….pag    1   
 

 
 

EXPOZIŢIILE DE IMPRESIONISM 
Nicu Suruceanu……………..pag  13 
 

 
 
DIN VIAŢA UNUI OM OARECARE 

Mirel Vanca…………………..pag  19 
 

 
 
AM FĂCUT INGINERIE 

Corina Firuţă…………………pag  21 
 
 

 
Albume noi la editura 

ALCOR-EDIMPEX 
Corina Firuţă………………..pag  28 

 
 

 
 
SĂ RÂDEM PE ….             

 
Culese de Cucu & Nae…… pag  30 

 
 
ISSN   1842-4732 

 

 

      

   CELOR NĂSCUŢI ÎN APRILIE 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republica Moldova, Bucovina de Nord și Basarabia 

de Sud sunt incorporate in teritoriul Romaniei, (asa 

cum se prezenta acesta la 1 Decembrie 1918), 
potrivit unor timbre emise de Posta Franceza. 
"Nu este vorba despre o ficţiune geopolitică, ci 

despre o imagine tiparită pe sute de mii de timbre 

emise de Poşta Franceză, răspândite în toată lumea, 

odată cu corespondenţele plecate din Hexagon către 

cele patru puncte cardinale, dar şi în albumele 

colecţionarilor de mărci poştale. Timbrul, tipărit în 

cadrul unei colecţii intitulate generic, «Lumea 2011», 

fixează cu fidelitate maximă hărţile tuturor celor 27 

de state membre ale Uniunii Europene, reproducând 

fără greşeală hotarele ţărilor, cu excepţia României, 

care figurează cu conturul consacrat în perioada 

interbelică. Adică atunci când frontierele patriei 

încadrau şi provinciile ulterior răpite de imperiul 

sovietic.” 

 

CUPRINS 

ROMÂNIA 


