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Revistă  lunară  a  Asociaţiei  „Promoţia ’61  MECANICĂ” 
Anul  10, # 101 ,Octombrie  2014  EE  ♦  Apare în  Ultima  Marți  a  Lunii    

 
Boier Grădiștean ! 

 Un sălăjean din Bănișor 

Doru’ Călătoru’ 

Corina şi Florin 
Bossu’, Ileana şi redactoru’ Gulie 

Unii mai citesc revista !   

Dpt. Financiar-contabilitate Vezi mai sus ! 

Michaela  Argireanu 
A band of wives ! 
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…….30 septembrie 2014, la InterMacedonia. 

“Spectacol” curent, al unei stagiuni permanente ! 
De, ce-aş putea spune? Asta-i regula stabilită de 
„acţionarii” Companiei deţinătoare a brandului ! 

OK ! S- ar părea că n-ar mai fi nimic de adăugat ! Şi 
totuşi...Cum mai spuneam cândva, referitor la 

unele păţanii pesonale, imprevizibilul „guvernează” 
cu autoritate existenţa tuturor ! Mă rog, poate sunt 
şi unii care nu sunt dispuşi s-o creadă; dar eu 

unul, am „păţit-o” zdravăn, cu repetiţie..aşa că l-am 
introdus, cu drepturi depline, în protocolul perso-

nal pentru existenţa curentă. Desigur, profilactic, e-
fectele sunt zero. Dar pot ţine verticala după 
.......pleasnă ! Odată „săvârşită” introducerea , să 

vedem despre ce este vorba. Păi este vorba despre 
un mesaj al lui Mirel Vanca. L-am primit de la 
autor, cu ocazia jubileului revistei noastre, marcat 
de editarea celui de-al 100-lea  număr ! Iată-l : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ét voilá ! Pe moment, am făcut o sincopă respi-
ratorie ! Mi-am revenit şi am reluat lectura, de mai 
multe ori, pentru a „prinde şpilul” (ăla imers) al me-

sajului. Cred că l-am prins şi m-am oprit la subli-
nierea de mai sus ! Ei da ! Ăsta da „şpil” ! 
      După părerea mea, în ultimul timp s-a 
manifestat o, să-i spun, fractură în concepţia 

Marți... 
Sursa: MECANICII’61, An 10, # 101, oct. 2014     Radu GRUIA                          

JUBILEUL „FOII DE SUFLET” 
 

Apare cel de al o sutălea număr al revistei 
noastre? Nu se poate! Parcă ieri cineva dintre 

noi, unul mustăcios şi încrezut, a luat această 
iniţiativă. Cum trece timpul, domnule! 

Am scris şi  eu aproape 100 de articole la 

această celebră publicaţie? Nu-mi vine să cred!  
Dar oare de ce le-oi fi scris? Dacă îmi amintesc 
bine n-au iscat cine ştie ce interes, n-a căzut 

nimeni în fund când le-a citit, foarte rar am 
primit câte o apreciere. Mai mult, atunci când s-

       Am scris şi  eu aproape 100 de articole la 
această celebră publicaţie? Nu-mi vine să cred!  

Dar oare de ce le-oi fi scris? Dacă îmi amintesc 
bine n-au iscat cine ştie ce interes, n-a căzut 

nimeni în fund când le-a citit, foarte rar am 
primit câte o apreciere. Mai mult, atunci când s-
a întâmplat să nu scriu, nu s-a sesizat nimeni.  

Nu s-au sesizat pentru că nu o citesc decât 
foarte puţini, iar cei ce o citesc, de ce să mă 
laude?  Poate că ar face-o dacă aş merita. Asta 

e: nu merit! De ce scrii atunci, Mirel Vanca? De 
prost, cred că acesta este răspunsul exact. Dar 

mai există şi alţi proşti ca tine. Uite: Radu 
Gruia, Adrian Popa, Nicolae Suruceanu con-
tinuă şi ei să scrie, pe când băieţii şi fetele deş-

tepte cum ar fi Nae Enescu sau Corina Firuţă  
s-au retras.  E adevărat, din când în când, din 

an în Paşti, mai scriu şi alţii. Dar se pare că nici 
ei nu se bucură de un succes mai mare. 
Întrebarea este: mai are rost să apară această 

publicaţie? Ar merita să continuăm numai dacă 
colegii noştri ne vor răspunde „da” şi se vor jura 
că o citesc şi că le place. 

Mirel 
NR Sublinierea aparţine redacţiei 
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privind tematica revistei , a celor care s-au ocupat 
şi se ocupă de apariţiile ei. De fapt subiectul ar fi 
meritat o dezbatere mai serioasă care să poată 

motiva decizii operative, imediat aplicate. 
La ce mă refer ? Pentru a răspunde, cred că este 
necesară o întoarcere în timp, pentru o  retro-

spectivă a celor 100 de numere apărute astfel : 
       -Mai sunt 2 luni până  la epuizarea unei 

perioade de 10 ani de la apariţia nr. 1 al publicaţiei. 
Este mult, este puţin ? Şi DA, şi NU ! DA, dacă 
luăm în considerare caracterul ei special : destinată 

unei promoţii de ingineri, având pregătire şi cariere 
specifice  în cultura tehnică. NU dacă  publicul 

ţintă  manifestă satisfacţie şi receptivitate la conţi-
nutul tematic şi – de ce nu – pragmatic şi educativ 
al publicaţiei care i se  adresează.  

      -Anul 2005. Apare în ianuarie, nr. 1 
Din casetea de redacţie rezultă că Redactorul 
fondator, este acelaşi cu cel Şef – Adrian Popa -  iar 

tematica este una de tip „mono” : exclusiv subiecte 
priind colegii din promoţie. Aspectul paginilor şi 

calitatea imaginilor sunt modeste. Revistele aau 16 
pagini, alb/negru, imprimate pe hârtie albă. Fără 
internet. Ediţiile, de presupus realizate cu costuri, 

au necesitat sponsorizări, primite benevol, de la un 
nr. de colegi. 

      -Numărul apariţiilor anului a fost de 8 din 12, 
cele remarcate mai sus, fiind valabile pentru toate 
apariţiile.  

      -Anul 2006 aduce o shimbare semnificativă a 
aspectului grafic. De data aceasta revista are un 
Redactor Şef şi un Tehnoredactor, care dau dovadă 

de profesionalism. De fapt  chiar şi sunt profesio-
nişti : Corina şi Simona ! Totul se reflectă atât în 
aspectul paginilor cât şi în calitatea şi numărul 

crescut al imaginilor. Se păstrează numărul de 
pagini (16) dar şi caracterul de unicitate al tema-
ticii. Totul cu noi şi despre noi. 

      -Anul 2007. Mă ocup, împreună cu Mirel Vanca 
Eu, Redactor Şef + Tehnoredactor, el Redactor şef 

adjunct. Continuă progresul calitativ, dar tematica 
şi nr. paginilor rămân neschimbate. 
       -Anul 2008. Caseta de redacţie rămâne 

neschimbată. Apare, pentru prima dată, numărul 
din decembrie, cu pagina 1 „ornată” festiv cu 

imagini-simbol pentru crăciun. De asemenea, 
revista ajunge pe internet, ce-i drept nu pe un site 
dedicat, dar pe www.radugruia.ro ! 

Rezistă tematica dar  nr. paginilor, nu ! 
      -Anul 2009. Urmare a demisiei mele, caseta de 
redacţie se modifică complet. Cea care apare în nr. 

38 (ian.2009), pe post de viitoare casetă, este cel 
puţin...ciudată. Redactor Şef rămâne Mirel Vanca, 

urmând să lucrăm,totuşi, împreună. În sfârşit, 
Asociaţia, de-voie-de-nevoie, finanţează deschiderea 
actualului site, www.mecanicii.ro, pe care însă va 

lucra...tot subsemnatul! Am vechime, ce mai ! Mă 
voi ocupa de-asemenea şi de tehnoredactare. Mă 

rog, totul este dinamic, numai tematica nu ! 
      -Anul 2010 Începe cu o casetă provizorie şi se 
termină, urmare renunţării lui Mirel Vanca, cu 

subsemnatul.....redevenit Redactor Şef. Chestie 
care durează...de atunci! Cam mult. Chiar şi pentru 

mine. În această „lungă” perioadă, le-am modificat 
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pe toate.Mai puţin tematica. Aceasta a fost o eroare.  
pentru că timp de 10 ani, tematica a „secat” – s-a 

epuizat, s-a volatilizat! NOI despre NOI, am scris 
cam tot ce puteam scri.  Uneori de mai multe ori.       

Personal îmi asum întreaga responsabilitate pentru 
urmările acestei erori. Dumneavoastră, dragi colegi 
aţi putea fi martorii acuzării, într-un eventual 

proces virtual. Dar, daţi-mi voie să mă apăr, să 
invoc atenuante : de câte ori am încercat ceva,     
m-am lovit ca de un bastion strămoşesc !De cine ?  

De nimeni altul decât de MOŞU’ DC  simpaticul 
nostru etern Redactor Fondator ! Nasol, nu-i aşa? 

Opresc aici retrospectiva apariţiilor revistei. 
 
Să revenim la subiectul principal, care rămâne 

întrebarea adresată de Mirel Vanca, nu întâmplător 
cu ocazia apariţiei 100. Personal, l-am creditat 

întotdeauna cu  sensibilitate, inteligenţă şi umor, 
ingrediente care, însoţite de dexteritatea pentru a 
scrie, îi oferă unui uman oportunitatea de a se 

adresa semenilor săi în scris şi de a  se face înţeles 
şi apreciat de către aceştia. În majoritate, 
materialele lui apărute în revistă – proză şi lirică – 

au pus în evidenţă, după părerea mea, trăsăturile 
spirituale amintite mai sus. Şi atunci ?  

Ei bine, eu cred că Mirel a găsit o modalitate de se 
retrage dintr-o intreprindere care agonizează lent,  
înscrisă pe un trend descendent, de vreo 2-3 ani şi 

care, în prezent pare că intră într-o etapă 
terminală. Simptomele? Păi penuria de autori, 
apatia cititorilor, provocată desigur de lipsa- 

devenită cronică - a subiectelor interesante, 
conţinuturile standard ale numerlor consecutive, 

într-un cuvânt, monotonia care distruge la sigur 
orice manifestare de spirit. 

 OK ! Presupunând că aşa stau lucrurile, în mod 
evident, Mirel are dreptate. Şi atunci ? 

Intrepinderea în cauză este revista MECANICII’61! 
Care poartă şi denumirea de „Foaie de suflet lunară 
a Asociaţiei „Promoţia’61 MECANICĂ”, 

Păi domnilor, s-ar parea că a ieşit cam de multişor 
de la sufletul ei, adică al nostru ! Cel puţin aşa se 
pare. Cam neplăcut. Obiectul în speţă ne aparţine 

dragi colegi. Dacă ne-a ieşit de la suflet, nu ne mai 
este de nici-o utilitate,  morală, spirituală, informa-

ţională sau de amuzament, ce rost i-am mai putea 
descoperi ? Dar mai întîi trebuie să ne convingem 
că acesta este adevărul şi că nu-l putem  resuscita ! 

Eu zic că aşa este corect. 
Iată de ce, consider că ne aflăm într-un moment 

decizional : 
 -putem decide că revista şi-a consumat o primă 
etapă de existenţă încheiată firesc, urmare a 

rigidităţii politicii redacţionale privind  tematica 
iniţială (NOI despre NOI) conturată în exclusivitate, 

pe trecutul promoţiei şi al membrilor săi, urmată de 
o a doua etapă, cu o politică redacţională orientată 
pe preocupările şi subiectele de interes la zi ale 

aceloraşi membri. 
În acest sens, ar trebui desigur, elaborată o nouă 
tematică, „adusă la zi” sau racordată la existenţa 

noastră cotidiană, de oameni având o anumită 
vărstă. Sau : 

-putem decide ca revista să-şi continue apariţia, cu 
păstrarea actualului format. 
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-putem decide că  revista şi-a „îndeplinit” mandatul 
atribuit acum un deceniu , şi ca atare, poate înceta 
să apară. 

      Desigur formulele decizionale expuse mai sus, 
nu trebuie considerate ca fiind exclusive. Ele au 

doar menirea de a constitui o expunere de situaţie 
pentru  elucidarea aspectelor momentului conjunc-
tural pe care îl traversăm şi să faciliteze luarea unei 

decizii cu participarea (de dorit) tuturor celor 
interesaţi.  
Fiecare dintre Dvs. stimaţi colegi şi cititori, este 

rugat să ne comunice punctul de vedere al domniei 
sale, prin corespondenţă, e-mail, blog personal sau  

viu grai,în cadrul întîlnirii viitoare.(marţi 25 noe 14) 
Respectivele p.d.v. vor fi listate şi prezentate - spre 
validare şi decizie – Consiliului de Conducere al 

Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICĂ” 
 

      Adrese pt. corespondenţă : 

poştă   : Radu Gruia, Bucureşti, România, str.Aurel 

             Perşu, 153, cp. 041719, apt. A27 
e-mail : radugruia@gmail.com 
             radugruia11@yahoo.fr 

             radu.gruia@rdslink.ro 
tel      :  (+4)03.14.37.76.60  

             (+4)07.22.31.96.60 
            

 

       

 

       Au participat : 

 Michaela ARGIREANU, Adelina şi Stănel BONE 

 Florin DRĂGĂNESCU,Constantin DUMITRU, Mihaela TIHAN şi 

Nae ENESCU, Corina FIRUŢĂ, Gabi şi Vali GHEORGHE, 

Marian GRĂDIŞTEANU, Ileana şi Radu GRUIA, Costel MARIN, 

Doru MIRON, Rodica NICOLESCU, Nina OLARU, Adrian POPA, 

Gigica SORESCU, Radu STOIAN, Ana şi Mirel VANCA şi Mircea 

ZAINEA ( 23 ) 
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La 40 de ani dupa ultima retrospectivă a operelor lui Georges 
Braque (1882-1963) în Franţa, Grand Palais îl readuce în 

amintirea iubitorilor picturii cu ocazia împlinirii a 50 de ani 
de la moartea sa. Acum 20-25 de ani am avut şansa în timpul 

unui concediu petrecut la sud de lacul Leman să aflu de 
existenţa faimoasei fundaţii elveţiene Gianadda, care tocmai 
organizase o expoziţie a operelor lui Braque din perioada 

cubistă, pe care le-am putut vedea. 
       Acum este vorba de o expoziţie mult mai ambiţioasă, 

unde sunt prezentate 238 de opere, din care peste 150 de uleiuri pe pânză. 

Braque, împreună cu Picasso, sunt iniţiatorii cubismului în pictură. A fost 
pus în umbră de Picasso din cauza caracterului său discret. 

In 1905, fiind elev la Ecole des Beaux arts, descoperă fauvismul, apoi 
începe să expună şi îl cunoaşte pe Picasso. 

In noiembrie 1908 expune primele tablouri care marchează debutul oficial 

al cubismului, iar în 1912 expune primul colaj. 
Este grav rănit pe front şi nu mai pictează până în 1916. 

In 1919 are o expoziţie personală, iar în 1922 expune la Salonul de 
toamnă. 

In 1924-25 colaborează cu Baletele ruse ale lui Diaghilev şi îşi 

construieşte un atelier la Paris şi unul la Varengeville, în Normandia. 
In 1933 se organizează o retrospectivă a operelor sale la Basel. 
In 1948 este premiat la Bienala de la Veneţia. 

In 1953 pictează tavanul sălii Henri II de la Luvru. 
In 1961, cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani, i se reconstituie atelierul 

la Luvru, omagiu acordat pentru prima oară unui artist în viaţă. 
La moartea sa s-au ţinut funeralii naţionale iar André Malraux a citit un 

discurs funebru în faţa colonadei Luvrului. 

 
  

  
 

 

Georges Braque  

şi  
 

Estaque Peisaj la Estaque 

Felix Vallotton 
 Sursa: MECANICII’61, An 10, # 101, octombrie 2014 EE                                Nicu SURUCEANU 
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Nud Portul Ciotat Viaduct la Estaque 

 

Omul cu ghitara Mandolina Omul cu ghitara 

 

Instrumentista Şemineul Gheridonul 

roşu 

Vioara şi cana 
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      Intr-un alt grup de săli din Grand Palais a fost 
organizată retrospectiva pictorului şi gravorului Felix 

Vallotton (1865-1925), născut în Elveţia însă stabilit în 
Franţa în 1882. 

      Incepe să studieze la Academia Julian, iar în 1886 
expune primul său tablou, Autoportret la vârsta de 20 de 
ani. 

     Precaritatea situaţiei sale materiale îl face să devină jurnalist, apoi se 
îndreaptă către xilografie. 

Anul 1893 a fost cel mai bogat în comenzi : 54 de gravuri. Este remarcat 
de grupul Nabi, la care se raliază. 

In 1895 este numit director artistic la Revista Franco-Americană. 
In 1896, Autoportret la vârsta de 20 de ani este primul tablou vândut 

muzeului cantonal din Lausanne. 
In 1900 este naturalizat francez, fără a renunţa la naţionalitatea elveţiană. 

Participă cu 10 tablouri la expoziţia grupului Nabi, organizată de galeristul 

Bernheim-Jeune. Expune la Berlin şi la Expoziţia Universală de la Paris. 
Scrie două romane şi două piese de teatru. 

Compotier şi sticlă Cap de femeie Gheridon 

Ghitară şi compotier Peştii negri 
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Intre 1908-1918 predă la Academia de pictură Ranson. 
Participă la numeroase expoziţii colective în Europa. 

In 1914, la începerea razboiului, îi este refuzată participarea ca voluntar. 
Incepe o serie de gravuri având ca subiect războiul. 

In 1920 începe să aibă primele probleme de sănătate, i se detectează un 
cancer şi moare în 1925, după operaţie. 

 

  
 

 

    
 

  
 
  

 
 
 

Autoportret la 20 de ani Portretul doamnei Vallotton  

Interior cu femeie îmbrăcată în 

roşu, văzută din spate 

Gertrude Stein Dineu, efect de iluminare 

Camera roşie Mingea 
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Scenă de stradă la Paris Provincialul Femeie căutând 

într-un dulap 

Loja de teatru Plaja albă Pe plajă 

Misia în faţa toaletei Femei făcându-şi toaleta 
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La baie, într-o seară de vară Baia turcească 

Femeia albă şi negresa Nud culcat 

Pălăria violetă  Nud Nud aşezat într-un 

fotoliu roşu 
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Încep cu o precizare ce nu are legătură cu titlul articolului meu. Vreau să vă 

spun de ce n-am mai scris de mult timp în revistă: pentru că m-am supărat pe 
Radu Gruia. Atunci când am scris ultima oară, era o duminică seară. Am fost 

foarte mulțumită că am terminat articolul, i-am dat send și m-am dus la 

culcare. Dar a doua zi, am recitit articolul, am descoperit greșeli de ortografie 

(nu sunt o bună dactilografă pe calculator), le-am corectat, am mai modificat 

câte ceva în text și i-am trimis din nou articolul, lui Radu. Dar, surpriză: el îl 

pusese deja în pagină (deși mai erau multe zile până la sfârșitul lunii) și a 

refuzat să-l înlocuiască. Articolul a apărut în forma inițială și eu am jurat că nu 

mai scriu pentru revistă. Totuși, Radu duce tot greul ei, așa că, după o vreme, 

l-am iertat. Între timp, însă, am lucrat la trei albume de artă, două editate în 

vara asta și ajunsem să nu mai suport tastatura calculatorului. Mirel a 

interpretat greșit faptul că n-am mai scris în revistă, considerând că aceasta nu 

mă mai interesează și s-a supărat el! 

 
Acum să vă spun de ce a fost pentru mine, septembrie - o lună nebună (în sens 

de miraculoasă). Am reușit (eu, Simona și micul nostru pianist, Rareș) să 

obținem trei invitații la concursul Enescu (cca 200 de concurenți din 37 de țări) 

– astfel, am avut trei seri de concerte la Ateneu, susținute de Orchestra 

Filarmonicii George Enescu. Directorul artistic al concursului a fost Ioan 
Holender (ca de obicei!).  

 

În deschidere am ascultat trei concerte dirijate de cei trei laureați ai 

concursului de dirijat. Au interpretat doi soliști care au fost premianți ai 

concursului Enescu în ani trecuți. 
George Enescu – Rapsodia română nr.1, dirijor Yang Jiao (premiul II). Ne-a 

făcut praf acest micuț dar formidabil chinez care parcă dansa pe podium, dând 

un ritm marcat, și astfel un farmec aparte, partiturii atât de cunoscute. 

Mendelssohn Bartoldi – Concerul pentru vioară și orchestră în mi minor op.64, 

dirijor Donka Miteva, Bulgaria (premiul III), solist Alexandru Tomescu pe 
celebra vioară Stradivarius. Eu nu mă topesc după Bartoldi, dar interpretarea 

a fost de excepție. (Si sunetul... divin!) 

Edvard Grieg – Concerul pentru pian și orchestră în la minor op.16, dirijor 

Haoran Li, China (premiul I), solist Amir Tebenikhin. Eu, care iubesc în mod 
deosebit muzica nordicilor, am fost parcă plecată pe altă planetă, în timpul 

concertului. Ăsta este misterul muzicii, te duce dincolo de tine și te împacă așa, 

O Lună Nebună 
 Sursa : MECANICII’61, An 10, # 101, Octombrie 2014 EE                          Corina FIRUŢĂ 
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cu toate necazurile vieții. Deviza concursului a și fost: ”Lasă-te purtat de magia 

din tine.” 
 

A doua invitație a fost pentru recitalul de pian Claude Pennetier și Maria 

Dobrescu, din Franța, membrii în juriul pentru secțiunea pian. Bucăți de 

Shumann, Shubert, Chopin, Bach. 
 

Cu cea de a treia invitație am ascultat finala concursului de violoncel – trei 

concerte susținute de cei trei premiați: Eun-Sun Hong (femeie - Coreea de Sud), 

Tony Rymmer (SUA), Sarah Rommel (SUA). 

Finala la vioară am ascultat-o la TVR2. Premiul I l-a obținut românul Ștefan 

Tarara care trăiește în Germania. (Vezi prezentarea violonistului) 

 

Tot în septembrie, s-a desfășurat 

concursul Undercloud, al teatrelor 
particulare, în sălile Muzeului 

Țăranului. Cum eu locuiesc aproape de 

muzeu, m-am dus la cinci dintre cele  
peste 20 de spectacole. 

Au participat teatrele Metropolis, 
D’Aia, Godot etc., plus teatre din 

Ungaria și Franța. Dintre cele cinci 

spectacole, a meritat să văd Novecento, 

cu Claudiu Bleonț. Puteți găsi prin 

Google, filmul Legenda lui 1900 (pe 
care l-am văzut a doua zi), dar nu vă 

puteți imagina cât de impresionantă 

poate fi punerea în scenă a acestei 
legende. În teatru cuvintele capătă mai 

multă greutate. În film, atenția este 

furată mai mult de imagini. Este vorba 

de un băiețel care s-a născut pe un 

vapor și a fost botezat Novecento 

(Omienouăsute) pentru că tocmai 

începea anul 1900. Tipul a ajuns un 
formidabil pianist, dar nu cobora 

nicăieri pe uscat, pentru că nefiind declarat, nu avea acte de legitimare, deci 

oficial, el nu exista. În timpul celui de al Doilea Război Mondial, vaporul pe 

care Novocento a trăit o viață, a funcționat ca un vas spital, iar el a cântat 

pentru soldații răniți, ca să-i aline și să-i încurajeze. Apoi, vasul a fost trecut la 

dezmembrare și a fost detonat, împreună cu Novocento, care a refuzat să 

debarce. Pentru el, ar fi debutat a o viață pe care n-o înțelegea și pe care a 

refuzat s-o trăiască. Trist dar emoționant. 

Două liniuțe este o altă piesă interesantă. Lia Bugnar este o autoare plină de 

fantezie (ea însăși tânără actriță). Între personajele acestei piese, pe lângă două 
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cupluri între care se întâmplă povești de dragoste, mai evoluează o bancă, o 

fustă și un prezervativ. Da, așa cum auziți, un prezervativ și încă unul epuizat! 

Se râde în hohote, ca la orice piesă a Liei. Dar în final, se întâmplă ceva 
duceag, absurd, care strică piesele ei (am văzut până acum, patru – la 

Național, Nottara, Café Godot și Muzeul Țăranului). Este o autoare teribil de 

prolifică.   

Piesa anunțată cu surle și trâmbițe, Mecanica inimii, având în distribuție pe 

Marius Manole și Maia Morgenstern, nu m-a mișcat deloc. Dramaturgii moderni 

caută tot mai mult spectaculosul, dar pierd din vedere emoția. Și cum arta, prin 

definiție, este transmiterea emoției  - ce artă mai face un teatru, fără să 

transmită emoție? 

Închei cu un răspuns la o întrebare pe care ne-a pus-o Radu Gruia la ultima 

întâlnire: ce să mai scriem în cartea pentru întâlnirea din 2016 – iar amintiri 

din studenție, iar profesori conduși pe ultimul drum? Propunerea lui: să scriem 

despre noi, astăzi. Dar, Radule, ce facem noi acum?  Vizităm din când în când 

expoziții, spectacole de teatru, facem consultații medicale, înghițim pastile, ne 

întâlnim o dată pe lună între colegi și, câteodată, mai ieșim în parc, la soare. 

Epuizăm în câteva cuvinte ocupațiile noastre de azi.  

Pe scurt,  să ne bucurăm, poate cu mai multă înțelepciune, de viață, așa cum 

este ea acum. Să evităm politica (să nu ne îmbolnăvim de ficat) și să ne gândim 

cu nostalgie la amintirile din facultate.  
 

Ştefan Tarara - Concursul de Vioară 

 

Germania 

- născut la 2 mai 1986 

- a absolvit în 2012 Masteratul în "Interpretare Specializată pentru Solişti" cu note maxime în cadrul 

Universităţii de Muzică din Zurich, la clasa Prof. Zakhar Bron 

- a concertat, în calitate de solist, alături de orchestre precum SWR Radio Orchestra, Münchner 
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Rundfunkorchester, RTV Symphony Orchestra Ljubljana, şi altele; pe lângă cursurile de măiestrie pe 

care le susţine prin Europa, din 2014 Ştefan Tarara este asistentul prof. Zakhar Bron în Interlaken, 

Elveţia, iar din 2010 ocupa postul de Concert-maestru în Orchestra Filarmonicii din Mannheim; prin 

"Bursa Germana Musikleben", a obţinut privilegiul de a cânta pe o vioară de Nicolo Gagliano 

Premii  

Premiul III – Concursul Internaţional "H. Wieniawski" (Poznan, 2011) 

Premiul I – Concursul Internaţional de Vioară "R. Lipizer" (Italia, 2011) 

Premiul II – Concursul Internaţional "Tibor Varga" (2008) 

Repertoriu 
Etapa I 
J. S. Bach – Adagio şi Fuga din Sonata în sol minor 
W. A. Mozart – Concertul nr. 4, K. 218 în Re Major (partea I) 
N. Paganini – Capriciul nr. 11 

Etapa II  

N. Paganini – Nel cor piu non mi sento 

F. Schubert – Rondo brilliant D 895 pentru vioară şi pian 

L. van Beethoven – Sonata op. 12 nr. 1 în Re Major pentru vioară şi pian 

Semifinala 

G. Enescu – Sonata op. 25 nr. 3 pentru pian şi vioară „în caracter popular românesc” 

J. Brahms – Sonata op. 108 nr. 3 în re minor pentru vioară şi pian 

Finala: P. I. Ceaikovski – Concertul op. 35 în Re Major pentru vioară şi orchestră 

Website: www.stefan-tarara.eu 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stefan-tarara.eu/
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Despre cianuri şi mineritul aurului 

      In numerele 89 si 90 din 2013 ale revistei noastre "Mecanicii '61" am fost
informaţi despre minele de aur de la Roşia Montană, despre valoarea
minereului aurifer şi despre tehnologia de extragere a metalului din minereu,

care afecteaza mediul înconjurator şi viaţa oamenilor.  
Metoda actuală de ridicare a concentraţiei aurului din minereu se bazează pe

scufundarea acestuia într-un amestec de cianuri în bazine săpate în apropierea
minelor sau a zonelor locuite, de obicei de către mineri. Asemenea bazine sunt
îngrădite de forme naturale de relief şi/sau baraje construite din diverse

materiale. In unele cazuri, care nu au fost putine, aceste baraje au cedat, astfel
că tot continutul de cianuri s-a revarsat peste case, distrugand totul in cale.
Am gasit in revista "Memoria - Revista gandirii arestate" un articol care descria

o asemenea groaznică întamplare din localitatea Certej jud. Hunedoara. 
      Iată căteva pasaje, semnificative : 

       
     “ Ruperea barajului iazului de decantare plin cu cianuri de la Ceretj : valul
acid de steril a înghiţit oficial 89 de oameni, neoficial a produs peste 150 de

victime. Ruperea digului şi alunecarea muntelui de steril din iazul de decantare
al exploatării miniere Certej-Hunedoara, a provocat, în zorii zilei de 30

octombrie 1971 cea mai cumplită tragedie pe timp de pace din anii ’70.  
În dosarul anchetei făcute Procuratura Judeţeană Hunedoara se menţionează
că valul  acid de steril (300000 m³)  a înghiţit, în 15 minute, 89 de oameni şi a

ras de pe suprafaţa pământului 6 blocuri de locuinţe, un cămin cu 30 de
camere şi 4 locuinţe individuale.” 

      Pentru a nu fi obligate să declare doliul naţional, autorităţile au ascuns
evenimentul. După un an de cercetări şi audieri, ancheta a decis că tragedia

este urmarea unor împrejurări ce nu puteau fi prevăzute, nimeni nefiind
învinuit şi condamnat pentru moartea celor 89 de persoane.  

      „ Autorităţile comuniste de la acea vreme au demarat imediat cercetările
pentru găsirea vinovatului. În primul rând, l-au pus sub acuzare pe
proiectantul iazului de decantare. Însă probele nu au confirmat că ar fi fost o

greşeală de proiectare la iaz sau la baraj. S-a discutat inclusiv despre cârtiţele
ce ar fi putut să slăbească pământul sub baraj. O cauză posibilă ar fi fost tipul

sterilului depozitat: în anumite zone avea o granulaţie sau umiditate diferită şi 

      Iazuri de decantare 

Certej, România, 30 oct 1971               
Mount Polley, Canada, 4 aug 2014 

Sursa: MECANICII’61, AN 10, #101, octombrie 2014 EE                        Marian GRĂDIŞTEANU 
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asta ar fi declanşat alunecarea. Nimic nu a fost clar, nici o cauză nu a fost 
stabilită cu exactitate. Clară însă a fost catastrofa şi clare fost victimele, 

oameni nevinovaţi striviţi în somn de o haldă uriaşă de steril.” 
 

      „În procesul-verbal din 30 octombrie 1972, procurorul de caz consemnează 
că valul de steril a surprins oamenii în somn, lucu care a cauzat numărul mare 
de victime.Pe o suprafaţă cu raza cuprinsă între 4 şi 5 Km., localitatea Certej 

era acoperită cu steril acid. Raportul menţionează că în prima zi au fost scoşi 
21 de morţi de sub nămol şi locuinţe.” 
 

      „Stratul de nămol varia de la 0,5 m în jurul sediului administrativ al minei 
şi 20-30 cm pe şosea. Ancheta a fost preluată de o comisie guvernamentală 

formată din 16 experţi” 
 
       Astăzi: „Certejul  s-a depopulat masiv_ unii au plecat să facă bani în altă 

parte, alţii au plecat tocmai pentru că n-au făcut bani aici. Pentru singurele 
afaceri care mai merg sunt cele cu „Compania”, adică cu canadienii de la 

„Eldorado Gold Corporation”, care deţine 80% din Deva Gold SA. Această 
companie a cumpărat drepturile de exploatare ale fostei mine şi s-a apucat de 
investiţii.La fel ca la Roşia Montană, în primul rând au cumpărat de la oameni 

terenuri şi case, acolo unde au ştiut că în adâncuri aşteaptă să fie scos la 
suprafaţă aurul. Mult aur. Au fost oameni care şi-au vândut pământurile sau 
casele, la preţuri exorbitante. Satul Bocşa Mare a fost cumpărat în totalitate.În 

Bocşa Mică doar doi oameni mai deţin pământ.” 
 

      „Speranţa celor care au rămas este să se pornească odată exploatarea, ca 
să aibă un loc de muncă.Ca şi cum niciodată Certejul nu ar fi suferit cea mai 
mare catastrofă din România. Ca şi cum nu familiile şi prietenii şi rudele lor au 

fost scoase din sterilul de cianură” 
 
      „În ciuda dezastrului din 1971, Compania Eldorado vrea să facă un alt iaz 

de decantare, mai mare şi mai sus, în munte.Peste 180 ha de pădure defrişate, 
doi munţi raşi în totalitate şi un lac de acumulare pentru pentru cianurile 

folosite la extragerea aurului, de 63 ha. O idee despre cum va arăta locul poţi 
să-ţi faci vizitând, la marginea satului,cariera, locul de unde deja s-a extras 
minereu prin decopertare. Câteva utilaje forează şi acum non-stop. Peisajul 

este unul selenar. 
      Va rezista de data aceasta barajul ?” 

 
      Iată o întrebare la care nimeni nu are pretenţia că poate oferi un răspuns. 
Inclusiv canadienii care vor să devină « deţinătorii aurului românesc » 

Cel puţin se străduie. 
Ce s-a întâmplat însă la ei acasă, la Mount Polley, BC, la 4 august 2014 ? 

Cunoașteți declarațiile legate de siguranța viitorului baraj al iazului de 
decantare de la Roșia Montană care va fi construit din arocamente la ”cele mai 
înalte standarde de siguranță cunoscute”? 
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La ”cele mai înalte standarde de siguranță cunoscute” a fost construit și barajul 
iazului de decantare al exploatării de aur și cupru a companiei Imperial Metals 

de la Muntele Polley, din Canada. 
În noaptea de 4 august, ”cele mai înalte standarde de siguranță cunoscute” s-
au dovedit insuficiente, barajul din arocamente s-a prăbușit și 5.000.000 m³ de 

deșeuri toxice s-au revărsat în valea Hazeltine Creek și lacurile Quesnel și 

Polley, iar dezastrul s-a extins. 
 Proiectanții barajului iazului de decantare din Canada, rupt în această 

săptămână, au lucrat și pentru Gabriel Resources pentru barajul vizat la Roșia 

Montană!  
Iată câteva ştiri şi imagini de la faţa locului. 

 

Ruperea barajului iazului de decantare al minei de la Muntele Polley BC 
a produs un dezastru ecologic 

 

      Interdicţia completă a consumului de apă, afectând cei 300 de rezidenţi 
locali, intrat în vigoare după ce 5 miloane de metri cubi de apă cu reziduri 

provenind din iazul de decantare al exploatării miniere de cupru - aur de la 
Mount Polley s-au revărsat în bazinul (hidrografic) Hazeltine din centrul 
provinciei British Columbia. 

Acestă cantitate reprezintă echivalentul a 2000 de bazine olimpice de înot. 
Localnicii au considerat evenimentul drept un « dezastru ecologic » 
Cursurile  şi suprafeţele de apă afectate, care la început au inclus  lacurile 

Quesnel şi Polley, bazinele Hazeltine şi Cariboo, s-au extins pe întregul cursul 
râurilor Quesnel şi Cariboo până la Fraser River, râu populat cu somoni. 
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Autorităţile au interzis populaţiei din regiune să  mai folosească apa ambelor 
cursuri de apă. 

 
      Brian Kynoch, preşedintele companiei Imperial Metals, deţinătoarea 

exploatării miniere a declarat că aceasta îşi asumă intreaga responsabilitate 
pentru dezastrul masiv de la mina Muntele Polley şi deversare milioanelor de 
litrii de apă cu deşeuri în sistemele de râuri. 

« Îmi cer scuze pentru ce s-a întâmplat, » a declarat Kynoch la conferinţa de 
presă ţinută marţi 5 august p.m. la Likely, B.C. Dacă cineva m-ar fi întrebat 
acum 2 săptămâni dacă aceasta s-ar putea întâmpla, i-aş fi răspuns că nu ! » 
 
       Apa poluată şi sedimentele iazului de decantare al minei de cupu şi aur 

dela Muntele Polley, propietatea Imperial Metals, care a contaminat câteva 
bazine, lacuri şi cursuri de râuri a determinat autorităţile să evacueze tabere 
locale şi să institue restricţii severe de consum ale apei din zonă. 

 
Ce este de fapt un « iaz de decantare » ? 
Un « iaz de decantare » este o suprafaţă umedă pentru deşeuri care permite ca 
acestea să fie continuu acoperite cu apă. Denumirea tehnică pentru iazurile de 
decantare sau alte spaţii de depozitare este « suprafaţă de baraj a deşeurilor » 
 
Cum se construieşte un iaz de decantare ? 

Natural Resources Canada descrie iazurile de decantare ca fiind “structuri 
elaborate” create pentru uzul barajelor, bermelor sau formelor naturale de elief 

cum sunt văile,versanţii de munte sau depresiunile. 
Totodată, în coformitate cu Actul nr. 2 al Adm. federale Metal Mining Effluent 
Regulation of the Fisheries, suprafeţele naturale de apă cum sunt lacurile pot fi 

de asemenea reclasificate drept zone de baraj pentru deşeuri şi utilizate pentru 
depozitarea lor. 

 
Ce fel de substanţe se află în iazurile de decantare ? 
Substanţele care se găsesc în iazurile de decantare depind de natura 

exploatării miniere. 
Anul trecut, Imperial Metals Corp. reported that tailings from its Mount 

Polley copper-gold mine conţin mii de tone de cupru, zinc, fosfor şi mangan,   

împreună cu: 

 138 tonnes of cobalt. 

 71 tonnes of nickel. 
 3,6 tonnes of antimony. 

 84.831 kilograms of arsenic.     
 38.218 kilograms of lead. 
 8.695 kilograms of selenium. 

 562 kilograms of mercury. 
 995 kilograms of cadmium. 

 

+ 
o listă lungă 
de  

cianuri ! 

http://www.ec.gc.ca/inrp-npri/donnees-data/index.cfm?do=facility_substance_summary&lang=en&opt_npri_id=0000005102&opt_report_year=2013
http://www.ec.gc.ca/inrp-npri/donnees-data/index.cfm?do=facility_substance_summary&lang=en&opt_npri_id=0000005102&opt_report_year=2013
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Accidente şi cedări de baraje 
Un aspect demn de luat în seamă este acela al înălţimii barajelor sau al 
iazurilor de decantare la care s-au produs accidente,acestea având o înălţime 

mai mică de 50 metri. Din documentele care ni se prezintă reiese că barajul de 
la Roşia Montană va avea o înălţime de 185-200 de metri, va fi din argilă 
impermeabilizată (cea mai ieftină soluţie din punct de vedere economic, dar nu 

şi tehnic) şi o suprafaţă de 360-600 ha. 
Printre cauzele care conduc la accidente în cazul barajelor se pot enumera: 

- materiale de construcţie şi tehnologii ieftine, sub standarde (barajul Gleno din 
Italia, care prin distrugerea sa a cauzat 356 de morţi); 
- erori de proiectare (barajul South Fork din USA, care prin cedarea sa a provo-  

cat uciderea a 2.209 de oameni); 
- instabilitate geologică în timpul exploatării, datorită umplerii şi golirii 

barajului, sau în situaţii de ploi torenţiale prelungite (cedarea barajului Mal-
passet din Franta a cauzat moartea a 423 de oameni); 
- alunecări de teren care pot dezlocui mari cantităţi de apă din baraj,pe care să 

le arunce peste înălţimea barajului (în cazul barajului Vajont din Italia,valul 
rezultat a avut aproape 200 m înălţime şi a cauzat moartea a aproximativ 
2.000-2.500 de oameni); 

- deficienţe în întreţinerea barajului şi a instalaţiilor aferente (cedarea barajului 
Val di Stava din Italia a cauzat 268 de morţi); 

- precipitaţii extreme (cedarea barajului Shakidor din Pakistan a cauzat aproxi-
mativ 70 de morţi; cedarea barajului Banqiao din China în 1975 a 
provocat moartea a 171.000-230.000 de oameni, aproximativ 6 milioane de 

construcţii distruse şi 11 milioane de sinistraţi); 
- erori umane şi deficienţe în proiectare şi exploatare (cedarea barajului Dale 

Dike Reservoir din Anglia a cauzat 244 de morţi; cedarea barajului Buffalo 
Creek a dus la moartea a 125 de oameni); 
- infiltraţii şi eroziuni, mai ales la barajele de pământ (cedarea barajului de pă-

mânt Teton din USA a cauzat 11 morţi); 
- cutremure; 
- acte de sabotaj. 

 
Bineînteles că oricare dintre aceste cauze pot duce la cedarea barajului de la 

Roşia Montană sau altfel spus a barajului de la Corna (dacă aceasta va fi 
locaţia aleasă). Iar prin cedarea barajului s-ar polua cu cianuri, metale grele şi 
alte reziduuri toxice valea Arieşului, a Mureşului, a Tisei inferioare, a Dunării, 

de la Belgrad până la vărsarea în Marea Neagră, 
 
NR În concluzie răspunsul la întrebarea „Va rezista de data aceasta 

barajul?”rămâne necunoscut. Aşa cum a fost pentru sutele de cazuri în 
care.....n-a rezitat,soldate cu moartea multor mii de oameni, „victime colaterale” 
ale celor care au purtat responsabilitatea dezastrelor. În cazul în care aceştia au 
putut fi stabiliţi ! 
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