
 

 

        Doi „Mecanici’61”, Marian Grădișteanu şi Doru Miron, la o ”vorbă” 

! 
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      ……27 ianuarie 2015 !  Anul în care, asolvenţii  promoţiei 1961  - pe-

atunci – Facultăţii de Mecanică din Institutul Politehnic Bucureşti, devin (sau 

ar fi devenit) septuagenari cu …o “vechime” de cel puţin 5 ani ! O vârstă 

generoasă, cu un specific aparte, dacă-mi permiteţi, al împlinirilor şi  eşecu-

rilor fiecăruia, vârsta  senectuţii şi serenităţii. Poate,  preponderent  apanajul 

celor tenace, cu abilităţi de combatanţi, angajaţi întreaga lor existenţă în 

situaţii mai mult sau mai puţin dure, din care au ştiut să se desprindă fără 

sechele, pentru a-şi continua experienţa. Dar nu neapărat numai ei ! Toţi care 

ne întâlnim marţea dar şi cei mai de aproape sau mai de departe cu care 

pătrăm o legătura de suflet.  

Desigur, nu pot încheia aceste scurte considerente fără a aduce un omagiu 

pios tuturor al căror destin s-a frânt înaintea atingerii acestei vârste ; 

Dumnezeu să-i odihnească în Pace şi Lumină ! 

          

         Cred că a sosit momentul să vedem cu ce s-a soldat sondajul de opinie 

lansat în nr. 101 al revistei la în legătură cu ”incidentul Vanca”,  când, desigur 

vă aduceţi aminte, Mirel şi-a anunţat intenţia de a înceta să mai participe la 

realizarea revistei noastre.  Ei bine, din octombrie anul trecut şi până acum, 

am primit 4 mesaje de răspuns, pe care  le redau, în ordine cronologică, în 

continuare : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marţi.... 
    Sursa: MECANICII’61,  An 11, #105,  februarie 2015  EE                                                 Radu  GRUIA    

From: Valeriu Pop 
Date: 29.10.2014 16:28:07 

To: Radu Gruia;   
Cc: Artemiu Vanca 
Subject: Re: revista 

Salve, 
Nu stiu ce va apucat acuma sa puneti sub semnul intrebarii aparitia revistei. Poate ati obosit, 

poate nu sunteti suficient de motivati. Va inteleg, unii au obosit sa mai traiasca, dar nu este 

in spiritul  promotiei noastre. Asa ca propun sa mergem mai departe. Eu, in calitate de cititor, 

apreciez eforturile voastre si va doresc ,la cat mai multe aparitii 

VEP 

From: Corina Firuţă 
Date:  12.11.2014, text Microsoft Word 

 

 

 

 

 

REPLICĂ LUI RADU GRUIA 
Reiau fraza din editorialul revistei cu nr. 101 din octombrie 2014:  
“rigiditatea politicii redacţionale privind tematica iniţială (NOI despre NOI) conturată în 
exclusivitate, pe trecutul promoţiei şi al membrilor săi” 

Nu sunt de acord cu această afirmaţie. Singura tema pe care am căzut de acord să ne-o interzicem, este 
POLITICA. În rest, am fost liberi să atacăm orice temă am dorit despre noi cei de ieri şi cei de astăzi – 
cultură (muzee, teatru, muzică), glume, călătorii, industrie, ştiinţă, personalităţi, copiii şi nepoţii noştri 
etc. Normal că toate acestea ne interesază, în măsura în care le exprimăm cu propriile impresii şi emoţii.  

Dacă ne-am fi lansat în dezbateri politice, ajungeam să ne păruim – şi asta, din cauza unor lideri care ne 
conduc ţara. Ei au uitat de buna cuviinţă, de buna credinţă, de compasiune, nu mai preţuiesc valorile, ci 
şmecheria şi hoţia şi doresc să să fim ca ei. Dar întâlnirile noastre trebuie să rămână oaze de prietenie, de 
sinceritate, în lumea în care trăim. 

 

mailto:vep2005@yahoo.com
mailto:radu.gruia@rdslink.ro
mailto:a.i.vanca@gmail.com
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         Acestea sunt părerile exprimate; desigur, personal aş fi dorit un număr 
de mesaje mai ...semnificativ. Dar asta este situaţia. Decizia mea este în 

favoarea continuării. Nu ştiu dacă va fi  agreată sau primită cu indiferenţă . 
Motivul meu este însă, unul foarte clar :  rămânem consecvenţi personalităţilor 
noastre, aşa cum s-au manifestat ele pe parcursul  existenţelor proprii, atât 

din punct de vedere uman cât şi profesional. (altfel de ce   „MECANICII’61?).  
         În încheierea acestei scurte plachete, aş vrea să formulez o întrebare, 

desigur retorică: a avut cineva curiozitatea să afle de ce, începînd din 
septembrie 2011, revista noastră şi-a schimbat logo-ul, înlocuind imaginea 
vechii clădiri a politehnicii, cu imagini ale promoţiei noastre ? Ei bine, motivul 

rezidă în faptul că, în + 50 de ani, şcoala şi noi am avut destine diferite; după  
aceşti ani, a venit vremea să ne ocupăm şi de noi. Imaginile noastre sunt acum 
substanţial mai semnificative decât cele ale vechilor clădiri. Locul acestora 

este, mai degrabă,  la  muzeul de istorie a Bucureştiului. 
         Au participat : 
 

 Vasile ALEŞINCU,Coca şi Nelu DUMITRU,Mihaela TIHAN şi Nae ENESCU,Corina 
FIRUŢĂ,Gabi şi Vali GHEORGHE,Marian GRĂDIŞTEANU, Ileana şi Radu GRUIA,Doru 
MIRON,Rodica NICOLESCU,Nina OLARU,Gigica SORESCU,Lucia şi Ionel STĂNES-

CU,Maria APOSTOLESCU şi Radu STOIAN,Anda şi Dan ŞTEFĂNESCU,Ana şi Mirel 

VANCA, Mircea ZAINEA. (25) 

Nu sunt de acord cu această afirmaţie. Singura tema pe care am căzut de acord să ne-o interzicem, este 
POLITICA. În rest, am fost liberi să atacăm orice temă am dorit despre noi cei de ieri şi cei de astăzi – 

cultură (muzee, teatru, muzică), glume, călătorii, industrie, ştiinţă, personalităţi, copiii şi nepoţii noştri 
etc. Normal că toate acestea ne interesază, în măsura în care le exprimăm cu propriile impresii şi emoţii.  
Dacă ne-am fi lansat în dezbateri politice, ajungeam să ne păruim – şi asta, din cauza unor lideri care ne 
conduc ţara. Ei au uitat de buna cuviinţă, de buna credinţă, de compasiune, nu mai preţuiesc valorile, ci 

şmecheria şi hoţia şi doresc să să fim ca ei. Dar întâlnirile noastre trebuie să rămână oaze de prietenie, de 
sinceritate, în lumea în care trăim. 
În ceea ce priveşte faptul că scriem NOI DESPRE NOI, mi se pare firesc. Avem la îndemână internetul, cu 
care găsim vrute şi nevrute, pe orice temă, dar nu veşti despre colegi. De asta scriem şi citim revista, de 

asta o aşteptăm în fiecare lună, ca să aflăm noi despre noi.  
Prima întrebare când ne întâlnim este - cine aduce revista (uneori Radu, uneori Adrian -  depinde cine o 
multiplică). Hai să facem un experiment: vino, Radule, fără numărul la zi, ca să vezi dacă întreabă cineva 
de el. Că nu lăudăm apariţia, că nu-şi scrie nimeni impresiile, asta e lene, adevărat, dar nu lipsă de 

interes. Ştiu sigur că unii dintre cei care nu vin la întâlniri sau dintre cei care sunt în străinătate, 
răsfoiesc revista, ca să să-şi mai amintească de anii frumoşi ai tinereţii .  
Dacă aceasta a ajuns cumva monotonă, e firesc, pentru că suntem prea puţini cei care scriem. Putem să 
ne oprim aici, dar eu cred că ar fi păcat. Propun să discutăm în prima “şedinţă” din noiembrie, ce facem 

mai departe. Eu, totuşi, votez pentru continuarea redactării REVISTEI şi-i spun cu această ocazie, LA 
MULŢI ANI! - pentru 2015. 
 
From: Adrian Popa 

Date: 14.11.2014  
To: Radu Gruia;   
Cc: 
Subject: Re: Un ecou.mht 

Document în format HTML,Internet Explorer, variantă depăşită. (nu s-a putut deschide) 
 
From: pirce rozalia 
Date: 30.01.2015 08:33:45 

To: Radu Gruia 
Subject: Re: Nr. 104  

    

Draga RADULE.Tu esti sufletul acestei reviste si te rog pana poti sa 
ilustrezi cu putinele date cele pe care le ai in continuare revista.NU 

UITA PRIN TINE TRAIM amintirile studentiei.ZENO 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:radu.gruia@rdslink.ro
mailto:pzalia@gmail.com
mailto:radu.gruia@rdslink.ro
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Imagini surprinse de Nae Enescu şi Radu Gruia 

 

Medaliaţii noştri la concursul de dans...perpetuu! 



5                 MECANICII ’61 POLIBUC An 11, # 105, februarie 2015 EE  

 

                                                                                                                                                                                   

Nae, Corina, Gigica și .... Mirel Vanca ! 

Toți, membri fondatori ! 
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Ani Vanca, Mihaela Tihan şi Gabi Gheorghe! 

Sala de Consiliu. 

Aia de ....”şedinţe” s-a dus dracu’ ! 
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Ileana Venera Gruia. 
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Anda Ştefănescu, Lucia şi Ionel Stănescu, Coca Dumitru ! 

Sile Aleşincu, Marian Grădişteanu, Doru Miron 
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Les Georges ! Dans, dans, dans ! 
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Maria Apostolescu, Calipso (Nelu) Dumitru, Radu Stoian! 
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Ani Vanca, Rodica Nicolescu, Nina Olaru ! 

Anda şi Dan Ştefănescu, Ionel Stănescu ! 
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14           Foaie de suflet lunară a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICĂ 

 

 

Dancing. For ever ! 
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16           Foaie de suflet lunară a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICĂ 

 

 

  

Marele Spicika. Solitarul ! 
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In luna august, următoarele două generaţii ale familiei venind şi ele în România, 

le-am organizat o vizită fulger în Maramureş, Mare şi Deltă, Dragoslavele fiind baza. 
Cum mie nu-mi place să stau pe plajă, am colindat împrejurimile vizitând, bine 
înţeles, muzeele. Mi-am zis că acolo unde sunt porturi au fost şi oameni cu bani care, 

măcar ca să facă o investiţie, au cumpărat tablouri. Care tablouri, când s-a schimbat 
totul, au ajuns în muzee. Socoteala mea a fost bună, la Constanţa, cel puţin, am dat 
de un muzeu cum nu mai văzusem în provincie. Citind apoi, am aflat că este 
considerat al doilea din ţară ! 

Cel din Tulcea, mai eclectic, trebuie văzut în acelaşi timp cu Casa Avramide, 
monument de arhitectură, fosta proprietate a unui albanez sau grec, sosit la vârsta de 
15 ani la Tulcea, şi care din slugă într-un han a ajuns unul din oamenii cei mai bogaţi 

din oraş. Casa a fost clădită de meşteri italieni şi echipată 
cu mobilier vienez. N-a fost posibil s-o găsesc, lumea nu 
auzise de ea. Ce-ai facut, Jorj, cât timp ai fost acolo mare 
sculă ? Niciun indicator pe străzi, să nu mai vorbim de 
nivelul cultural al populaţiei ! 
Muzeul din Constanţa m-a surprins mai întâi prin 
mărime – trei niveluri plus al patrulea de mai mică 
suprafaţă, unde tocmai fusese o expoziţie temporară. Ei 
bine, şi aici, ca şi la Tulcea, nu mai era niciun alt vizitator ! 

Infiinţat în anul 1961 cu un patrimoniu modest, provenind din vechile pinacoteci 
din Constanţa şi Balcic, fondul muzeului s-a îmbogăţit prin donaţii făcute de Marius 
Bunescu, Ion Jalea şi Boris Caragea şi prin achiziţii. El este de aproape 8000 de opere 
ale pictorilor începând cu Theodor Aman şi Ion Grigorescu şi terminând cu Lucian 
Grigorescu şi Corneliu Baba. 

  

Surse: MECANICII’61, An 11, # 105, februarie 2015 EE                                                   Nicu SURUCEANU  

Theodor Aman 

Femeie în albastru 

Nicolae Grigorescu 

Primăvara 

Muzeele din 
Constanţa şi Tulcea 
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Ion Andreescu 

Bordei ţărănesc 

Ştefan Luchian 

Crizanteme 

Iosif Iser 

Peisaj la Balcic 

Ipolit Strâmbu 

Fetiţă cusând 

Nicolae Dărăscu 

Peisaj dobrogean 

Gheorghe Petraşcu 

Femeie la mare 

Theodor Pallady 
Peisaj la Constanţa 
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Ştefan Dimitrescu 

Bunelul 

Nicolae Tonitza 

Fetiţa 

Jean Steriadi 

Ahmet Ali 

Camil Ressu 

Ţărănci 

Corneliu Baba 

Concetăţenii 

Eustaţiu Stoenescu 

Autoportret 

Ion Ţuculescu 

Peisaj 

Alexandru Ciucurencu 

Fata cu chitara 
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   Muzeul din Tulcea este găzduit în fostul Conac al 
Paşei de Tulcea, ridicat între 1863-65, devenit muzeu 
în 1982. Are un fond de peste 7000 de lucrări, din 

care aproape 1000 de tablouri, începând cu clasicii 
Aman, Grigorescu, Andreescu, Luchian, Mirea, 
Vermont, Henţia şi continuând cu pictorii secolului 

XX, Tonitza, Petraşcu, Pallady, Ştefan şi Vasile 
Popescu, Iorgulescu-Yor, Steriadi, Şirato, Dărăscu, Mützner, Bunescu, 

Ţuculescu, Iser, Ghiaţă, Brauner, care este prezent cu un număr de 17 lucrări. 

   
 
 

 

   
 

 

Theodor Aman 

Cântăreaţă cu lăuta 

Nicolae Grigorescu 

Cap de fetiţă 

Ion Andreescu 

Ţărăncuţă cu traista 

Ştefan Luchian 

Garoafe 

Sava Henţia 

Portret de copil 
Theodor Pallady 

Samovarul 
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Ştefan Dimitrescu 

Nud pe canapea 

Corneliu Baba 

Autoportret 

Henri Catargi 

 

Casa Avramide Nicolae Dărăscu 

Piaţa din Tulcea 

Iosif Iser 

Odalisca 

Maxy-Max Hermann 

Madame Gitas 

Alexanndru Ciucurencu 

Femeie în şezlong 
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Samuel Mützner 

Hanul lui Mamut 

Petre Iorgulescu-YOR 

Balcic 

Magdalena Radulescu 

Autoportret 

Francisc Şirato 

Scara la Caramitti 

Nicolae Tonitza 

Spate de femeie 

Gheorghe Petraşcu 

Căldăruşe de aramă 

Ion Theodorescu – Sion 

Pescari turci 
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Dragi colegi, timpul zboară, nu-i aşa?  
Iar nu v-am scris de multă vreme! Sourou zburdă prin muzeele Franţei, noi, cei 
din editura Alcor, trecem în pas vioi prin muzeele României! Lucrăm la un 

album cu muzee de aproape doi ani, pe un text scris de d-l prof. univ. dr. Ioan 
Opriş. Nu ştiţi cine este d-l Opriş, nu-i aşa? Este însă, foarte cunoscut, stimat 
şi simpatizat printe muzeografi.   

Dragoş şi Simona s-au plimbat şi au fotografiat vara trecută cât au putut în 
muzee din oraşele mari, iar acolo unde n-au putut ajunge, am apelat pentru 

imagini, direct la  muzee. A fost suficient să numim autorul şi imaginile au 
curs pe bandă. Aşa că acum, când suntem aproape gata de tipar, am adunat 
peste o mie de imagini din 270 de muzee prezentate în album - din peste o mie 

- numărând pe lângă muzeele naţionale, judeţene, orăşeneşti şi mănăstirile cu 
colecţii de artă, peşteri vizitabile care expun piese colecţionate, situri 

arheologice, case memoriale etc. 
Este o lume miraculoasă, oamenii sunt extrem de binevoitori şi dornici să ne 
povestească (indiferent ce contradicţii îi macină şi pe ei în interiorul colectivelor 

respective). Şi am aflat lucruri deosebit de interesante din punct de vedere 
istoric şi documentar.  
Albumul este structurat pe judeţe. Dacă m-aş apuca să vă scriu despre 

muzeele ţării, aş putea să vă vă povestesc timp de 42 de luni, vorbind despre 
fiecare judeţ în parte. Astăzi o să vă spun câte ceva despre muzeele din Iaşi, 

pentru că este ultimul judeţ pe care l-am finalizat zilele astea.  
Prezentăm cele patru muzee din Palatul Culturii (Istorie, Etnografie, Tehnică şi 
Artă – de la care vă reproduc tabloul Anemone al lui Ştefan Luchian). Au pagini 

speciale Muzeul Literaturii, Muzeul Unirii, case memoriale precum palatul lui 
Cuza din Răşinoasa, Complexele Mihai 

Eminescu, George Enescu, Ciprian 
Porumbescu, mănăstirea Sfinţii Trei 
Ierarhi din Iaşi, dar vreau să mă 

opresc la Muzeul de Stiinţe Naturale 
din Iaşi. Este primul muzeu înfiinţat în 

Principatele Române - în anul 1840. 
Deosebit de interesant mi s-a părut 
faptul că este expusă o colecţie de oase 

de mamut şi rinocer păros, donată de 
mitropolitul Veniamin Costachi. Oasele 
erau folosite pe post de contragreutate 

Mecanicii’61, 

februarie 2015 
 

Sursa: MECANICII’61, An 11, # 105, februarie 2015                                                       Corina FIRUŢĂ 
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la o fântână cu cumpănă. Cum de au găsit ţăranii moldoveni oase de mamut şi 
rinocer pe pământul lor? Cum de a fost un mitropolit conştient de valoarea 
pieselor? Mister total.  

Muzeul deţine un schelet de elefant indian cumpărat de domnitorul Mihail 
Sturdza cu 135 galbeni şi donat muzeului. Întrebare: câţi dintre domitorii de 

astăzi ar cumpăra vreo piesă pentru vreun muzeu din România??? 
În sala elefantului (a fi văzută în 
imaginea alăturată) s-a ţinut în 

noaptea de 3/15 ianuarie 1859 şedinţa 
comitetului care l-a propus pe colonelul 

Al. I. Cuza ca domnitor al Moldovei, 
reales apoi şi în Ţara Românească. 
Deci, aici este locul din care a pornit 

unirea Principatelor. Este sala în care 
se află scheletul elefantului? Nu! 

Atunci de ce i se spune sala 
elefantului? Nefiind o încăpere suficient 
de mare, participanţii au deschis uşa 

ca să poată respira şi, prin uşa deschisă, elefantul din sala vecină a devenit şi 
el participant - mut - al acelei şedinţe!!!   

La fel de interesant este şi faptul că un colectiv al muzeului, condus chiar de 
director, reconstituie căteva animale 
preistorice. Printre acestea, pasărea 
uriaşă, carnivoră, keleken care a trăit 
în Argentina acum milioane de ani în 

urmă (vezi imaginea alăturată).  
În prezent colecţiile conţin peste 
300.000 de piese. Şi pentru că 

muzeul este afiliat Universităţii din 
Iaşi, aici studiază studenţii 

facultăţilor de ştiinţă. Totodată este 
vizitat de cercetători din întreaga 
lume, de aceea i se dă o mare atenţie 

printre specialişti. 
Sper să mă mobilizez şi să vă 

povestesc în numărul viitor lucruri 
foarte interesante pe care le-am aflat 

în muzeele din Prahova. Deci... serialul început astăzi va continua ! 
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Editura ECOU TRANSILVAN SRL, 2014. 

 Lansare de carte la 21 noembrie 2014, h 15 la  
ROMEXPO, sala de evenimente de la etajul 3. 
 
„Cred că, așa cum Biserica a stabilit câte o 
pericopă (fragment) evanghelică, de citit la 
liturghia zilnică, tot astfel ar trebui - dacă vrem 
să-i vindecăm pe români de relele analizate de 
dr. Nicolae Grosu - să le citim zilnic o “pericopă” 
din Tratatul de Sociologie.) 
Am convingerea - pe care o exprim, asumându-
mi toate consecințele! - că ne aflăm în fața 
operei celui mai mare sociolog român de azi și 
de ieri. De-ar exita un Premiu Nobel pentru 
sociologie, l-ar merita cu prisosință. » 

Florin Constantiniu 
istoric, membru al Academiei Române 

 
       Cu o asemenea prefaţare, autorului acestei prezentări nu-i mai rămâne mare 
lucru de adăugat; totuşi consider că este necesar să „mărturisesc” motivele care 
m-au determinat să includ subiectul în  apariţia curentă a revistei noastre, care 
nu prea are mai nimic de-a face cu sociologia. 
Dacă totuşi, vrem să găsim o contingenţă, ar fi una circumstanţială, şi anume 
faptul că generaţia noastră a venit pe lume „sincron” cu WWII,   şi-a „consumat”  
viaţa activă, exact pe durata perioadei regimului socialist /comunist instaurat în 
România în 1947, de către sovietici, (sub „auspiciile” binevoitoare ale celor pe 
care părinţii noştri i-au aşteptat degeaba, până când au închis ochii întru 
Domnul) şi a ajuns la senectute în perioada post-comunistă, nutrind speranţa că, 
totuşi, s-ar mai putea schimba câte ceva.  
Poate cineva ar putea  formula întrebarea: Ei şi ce dacă, care este legătura ?  
Păi simplu : noi,( alături de multe sute de milioane de oameni),care am trăit 
perioada respectivă, avem cu certitudine dreptul moral, sacru, de a cunoaşte 
adevărul ştiinţific (sau măcar o parte din el) al  nefastului experiment la scară 
planetară care a fost, aşa zisul „comunism” . Măcar o parte ! 
       În ceace mă priveşte, precizez că intenţia mea este, exclusiv, de a cunoaşte 
părerea oamenilor de ştiinţă despre unele evenimente la care am fost martor şi 
participant activ, la nivel personal şi colectiv, fără să-mi pot oferi nici-un fel de 

         Nicolae Grosu                    Ionel Dănciuc 

ROMÂNIA 
SUB INVAZIA MÂRLĂNIEI 

- o alertă sociologică- 

Sursa: MECANICII’61, An 11, # 104, ianuarie 2014 EE  O prezentare de Radu GRUIA 
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motivaţie pertinentă. Nu doresc să formulez aprecieri, critici, acuze, sau să intru 
în polemică cu nimeni.Vreau doar să aflu adevărul timpului în care am trăit. 
      Deoarece volumul materialului depăşeste copios motivaţia şi amplitudinea 
acestei modeste publicaţii, voi apela la selecţionarea şi preluarea unor pasaje, 
considerate ( de mine) revelatorii pe subiecte de interes. Rămâne, desigur, ca 
eventualii amatori  să-şi suplimenteze căutările  procedând la  lectura integrală a 
cărţii. Lectură plăcută, instructivă şi.... interesantă, stimaţi cititori !  
       Redăm în continuare pasaje din lucrare. 
 

ROMÂNIA SUB INVAZIA MÂRLĂNIEI – O alertă sociologică – 

Cap. 14-15. pag.172-182 

......................................................................................................................... 
“În România, industrializarea comunistă a stârnit o mobilitate socială uriaşă, 
dar statusurile dobândite astfel, chiar şi cele înalte, de inginer, de economist, 

de profesor, - manifestându-se, conform principiilor comuniste, necompetitiv, 
deci în mod nevaloric, şi conform practicii comuniste, sub presiunea 

discreţionară a activiştilor şi securiştilor, deci în modantivaloric – s-au 
devalorizat la nivel de roluri de mici funcţionari şi chiar de muncitori 
necalificaţi, pentru corvezi în agricultură, construcţii şi salubritate. În acest fel, 

mobilitatea socială constând în obţinerea de diplome, nu de statusuri sociale 
autentice, a fost o mobilitate aparentă care, creând indivizilor anumite pretenţii 

de status, dar nu şi posibilităţile de rol de a şi le satisface, a dus la forfecarea şi 
prăbuşirea motivaţională a acestora într-o apatie ce pare de neurnit chiar şi la 
atâţia ani de la revoluţie. 

Deşi unele statusuri sociale vitale, precum cele din medicină, şi-au putut 
practica rolurile, ţinându-se cont însă că aceasta s-a produs în condiţii de 
întârziere informaţională şi tehnologică de ordinul deceniilor faţă de nivelul 

mondial şi, respectiv, în condiţii de salarizare ce au convertit deontologia în 
lichelism, rezultă că şi în aceste cazuri mobilitatea socială ascendentă a fost, 

într-o măsură semnificativă, tot aparentă. 
Ca proces funcţional, mobilitatea diminuează inegalităţile specifice stagnării 
structurilor tradiţionale, măsura diminuării inegalităţilor fiind relevată de 

diferenţa dintre numărul de indivizi care au urcat din punct de vedere social şi 
numărul de indivizi care au căzut din acest punct de vedere, deci de mobilitatea 
netă. În măsura în care mobilitatea modifică ponderea claselor sociale, deci 
structura socială, ea devine mobilitate structurală. Dacă la acest stadiu 

structurile asigură eliberarea funcţională a societăţii, înseamnă că aceasta a 
trecut din stadiul de societate deschisă la acela de societate dinamică şi devine 
astfel aptă să funcţioneze pe măsura potenţialului. 

Fiind plauzibil că dacă în societatea românească mobilitatea socială s-ar 
manifesta ca într-o societate dinamică, ar exista şansa ca ponderea pulimii să 

scadă şi deci, să se diminueze şi efectele trenante ale inerţiei ei statice asupra 
dinamicii societăţii.  
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Dar, din moment ce societatea românescă este, la nivel central, blocată sub 
călcâiul clanurilor de cumetrie, iar la nivel judeţean şi local, închisă în feudele 

noilor baroni prin puterea de şantajare pe care o au aceştia de a acorda 
alocaţiile sociale în funcţie de interesele lor electorale, rezultă că pulimea este 

supusă programatic perpetuării ca iobăgime electorală şi că, deci, şansele 
ieşirii din această stare sunt impredictibile. 

15. Abordarea inabordabilului 

       Înţelegând ce înseamnă atât procesele de creare a credinţelor, valorilor, 
normelor, tradiţiilor, moravurilor şi legilor, cât şi cele de interacţiune, grupare, 
socializare, diferenţiere, discriminare, stratificare şi mobilitate, putem să 

înţegem că, lupta pentru supravieţuire a impus ca în toate societăţile 
credinţele, valorile, normele, tradiţiile şi moravurile apte să asigure satisfacerea 

necesităţilor fundamentale – aşa cum sunt, înlocuirea membrilor decedaţi sau 
emigraţi, formarea noilor membri, producerea şi distribuirea bunurilor şi 
serviciilor, prezervarea ordinii şi a integrităţii sociale şi, respectiv, asigurarea şi 

menţinerea comuniunii – să se integreze în entităţi de sine stătătoare, devenind 
instituţii sociale. Şi, cum de funcţionarea instituţiilor sociale depinde 

funcţionarea societăţii, se impune a analiza ce sunt instituţiile sociale şi cum 
funcţionează ele în societatea românească. 
Astfel, după cum susţin antropologul David Aberle şi sociologii Raymond Mark 

şi Calvin Bradford, credinţele, valorile, normele, tradiţiile, moravurile şi 
modelele de comportament care satisfac necesităţile de supravieţuire personală 

şi de reproducere, socializare şi întreţinere a copiilor au devenit instituţia 
familiei; cele de existenţă morală şi solidaritate socială au devenit instituţia 
religiei; cele de asigurare a continuităţii sociale prin transmiterea moştenirii 

culturale din generaţie în generaţie au devenit instituţia educaţiei; cele de 
prezervare şi refacere a sănătăţii au devenit instituţia medicinii; cele de 

producere şi distribuire a bunurilor materiale şi a serviciilor au devenit 
instituţia economiei, iar cele de apărare a vieţii şi a avutului individului şi ale 

naţiunii au devenit instituţia guvernării. 
Ca expresie a unor funcţionalităţi specifice, orice instituţie presupune 

satisfacerea reglementată, certă şi eficientă a necesităţilor pe baza unui sistem 
de: relaţii sociale, deci de statusuri şi roluri în interacţiune; valori comune, deci 
de aprecieri, aspiraţii şi opţiuni consacrate; proceduri comune, deci de 

instrumente şi comportamente prestabilite. 
Astfel, ca o concretizare, instituţia familiei a apărut pentru satisfacerea 

reglementată, certă şi eficientă a necesităţilor de supravieţuire personală şi de 
reproducere, socializare şi întreţinere a copiilor pe baza sistemului de: relaţii 
sociale dintre statusurile şi rolurile de soţ/soţie, părinţi/copii; valori comune, 
precum afecţiunea, fidelitatea şi stabilitatea; proceduri comune, precum 

diviziunea muncii şi întrajutorarea. 
Se poate considera, în consens cu sociologii americani James Vander Zanden şi 
John Farley, că instituţiile sociale constituie „seturi stabile de modele culturale 

şi relaţii sociale pentru realizarea sarcinilor fundamentale” sau „forme de 
organizare ce îndeplinesc funcţii fundamentale în societate”. 
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Prin instituţionalizare, comportamentele devenind tot mai elaborate, standar-
dizate şi previzibile se asigură dezvoltarea spiritului comunitar şi deci 
consolidarea comunităţilor, astfel încât membrii acestora sunt tot mai 

condiţionaţi să răspundă necesităţilor specifice prin intermediul relaţiilor sociale 
statornicite, pe baza valorilor consacrate şi cu ajutorul  procedurilor presta-

bilite. În acest mod, instituţiile devin atât de specifice, încât se resimte 
necesitatea fundamentării şi a exprimării specificităţii lor prin: simboluri 
culturale, ca semne cu rol de a menţine trează conştiinţa apartenenţei la 
instituţie, aşa cum sunt: drapelul naţional pentru cetăţeni în raport cu 
instituţia guvernării şi verighetele pentru soţi în raport cu instituţia familiei; 

coduri de comportament, ca prescripţii solemne cu rol de a ghida întreaga viaţă 
a individului, aşa cum sunt legământul căsătoriei, jurământul militar şi 

jurământul medical; ideologii, ca sisteme de idei cu rol de a sancţiona sistemele 
de norme, explicându-le şi justificându-le, astfel încât să asigure loialitate în 

cadrul instituţiilor şi plauzibilitate în afara lor. 
Cu cât particularităţile unei instituţii sunt mai evidente, cu atât instituţia 
respectivă, fiind mai delimitată, are, conform analizei lui Robert Merton, funcţii 
manifeste (intenţionate, aşa cum este producerea de bunuri în cadrul instituţiei 
economice) mai consistente, astfel încât funcţiile latente (neintenţionate, aşa 

cum sunt împrietenirea şi căsătoria ocazionate de instituţia menţionată) sunt 
ori nesemnificative, ori subsumate funcţiilor manifeste, neputând să se 
transforme în disfuncţii. 
Prin funcţiile sale specifice, orice instituţie devine socialmente cunoscută şi 
recunoscută ca necesară şi astfel intră în relaţii funcţionale cu alte instituţii. 

Relaţiile dintre instituţii presupunând atât cooperarea cât şi antagonis-
mul,comportamentul instituţiilor are caracter dual: pe de o parte, de a-şi 
păstra autonomia, iar pe de altă parte, de a-şi domina instituţiile partenere. 

Astfel, instituţiile sunt în permanentă competiţie şi ajustare reciprocă, din 
acest proces rezultând atât performanţele instituţionale, cât şi ordinea socială. 

În măsura în care instituţiile sunt compatibile şi complementare, în aceeaşi 
măsură relaţiile dintre ele sunt de interdependenţă şi acţionează convergent 
atât asupra individului, intensificându-se astfel controlul social prin care com-

portamentul acestuia devine tot mai standardizat şi previzibil, cât şi asupra 
societăţii, crescând astfel coeziuneasocială prin care aceasta se integrează tot 

mai mult, dobândind identitate, funcţionalitate şi durabilitate. 
Instituţionalizarea accentuând delimitarea statusurilor şi 
rolurilor, acestea devin atât de complementare, de interdependente, încât 

posesorii statusurilor şi rolurilor respective resimt nevoia să se asocieze, 
constituind astfel organizaţii, aşa cum sunt grădiniţele, şcolile şi universităţile 

faţă de instituţia educaţiei; catedralele, bisericile, templele, moscheele, 
mănăstirile şi schiturile faţă de instituţia religiei; uzinele, atelierele, şantierele, 
fermele şi magazinele faţă de instituţia muncii; ministerele, prefecturile, 

primăriile şi diversele administraţii faţă de instituţia guvernării ş.a.m.d. 
Organizaţiile răspunzând nemijlocit satisfacerii necesităţilor sociale pot fi, 
conform sociologului american Amitai Etzioni, clasificate ca de tip: voluntar, 
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precum cluburile şi ligile; coercitiv, precum ospiciile şi închisorile; utilitar, 
precum şcolile şi firmele. Ele fiind formale, se caracterizează prin: 

instrumentalitate, ca menire (scopuri şi obiective) oficial recunoscută; 
autoperpetuare, ca existenţă independentă de existenţa individuală a 

membrilor săi; autoritate, ca drept recunoscut de a lua şi impune decizii. 
Caracterul formal al organizaţiilor determină, după cum sesizează sociologul 

britanic Anthony Giddens, formalizareainclusiv a: spaţiului, prin arhitectura şi 
compartimentarea standardizată a sediilor; timpului, prin delimitarea pe bază 

de pontaje a orarelor şi cronometrarea pe bază de norme a 
operaţiilor; dotărilor, prin dispunerea şi exploatarea tehnologică a echipamen-

telor; salariaţilor, prin reglementarea pe bază de regulamente de ordine 
interioară şi de coduri de conduită a comportamentelor şi, respectiv, prin 
supravegherea acestora pe bază de fişe, dosare şi cataloage. 

Cu cât organizaţiile sunt mai mari şi complexe, cu atât conducerea lor trebuie 
să fie mai raţionalizată, adică realizată pe bază de reguli, de către profesionişti 

coordonaţi în mod ierarhic, deci în mod birocratic, prin birocraţie. Birocraţia 
fiind cu atât mai necesară cu cât sarcinile sunt mai complexe, dar repetitive, de 
rutină, devine, conform analizei sociologului german Max Weber, posibilă prin: 

diviziunea muncii, fiecare birocrat fiind specializat şi responsabilizat pentru o 
anumită activitate; ierarhizarea posturilor, fiecare birocrat fiind coordonat şi 

controlat de un superior; formalizarea regulilor, fiecare regulă fiind precizată în 
scris şi practicată în mod obligatoriu; raportare impersonală, fiecare individ 

fiind tratat în funcţie de poziţie, merit sau problemă, nu de personalitatea sa; 
motivare profesională, fiecare birocrat fiind interesat să facă, prin a se menţine 

şi a promova, carieră, toate acestea relevând că birocraţia asigură funcţionarea 
de rutină a organizaţiilor şi a societăţii şi, respectiv, face posibilă democraţia, 

de neconceput fără un sistem organizaţional, apt să confere şi să apere 
drepturile omului. 
Ţinându-se cont însă că prin: adâncirea specializării se provoacă fragmentarea 

posturilor, astfel încât, pe de o parte, crescând numărul acestora, se extinde 
birocraţia, iar pe de altă parte, îngustându-se specializarea, se ajunge, conform 

aprecierii sociologului Thorstein Veblen, la situaţia paradoxală de „incompe-
tenţă calificată”; centrarea pe carieră – birocraţii căutând să urce, conform 
principiului lui Laurence Peter, până dincolo de limitele competenţei – se 

provoacă degenerarea în carierism; raportare impersonală se provoacă deperso- 
nalizarea relaţiilor şi înstrăinarea indivizilor; stricteţea faţă de reguli, pe de o 

parte, nepermiţându-se adaptarea la situaţiile neprevăzute în regulamente, se 
perturbă funcţionalitatea şi se inhibă schimbarea, iar pe de altă parte, regulile 

devenind scop în sine, respectarea lor decade în ritualism, iar practicarea lor în 
hegemonism al birocraţiei asupra societăţii; încercarea de a controla excesele 
birocratice, creându-se noi posturi de birocraţi, iar birocraţia, pentru a-şi 

dovedi corectitudinea, manifestându-se şi mai birocratic, se extinde şi se 
adânceşte birocratismul, din toate acestea reiese că funcţionalitatea socială 

asigurată de birocraţie se găseşte permanent la limita riscului de a se converti  
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în contrariul său, fiind astfel clar că birocraţia constituie, cam ca tot ceea ce 

este uman, un proces contradictoriu, care o relevă ca pe un rău necesar. 
Ca rezultat al disfuncţiilor birocratice ale organizaţiilor mari şi ale societăţii 
este şi concentrarea puterii în mâinile liderilor şi folosirea acesteia în interese 

proprii, deci constituirea oligarhiei, proces constatat şi formulat, încă din anul 
1911, de sociologul german Robert Michels prin expresia„ legea de fier a 

oligarhiei”. Deşi procesul de concentrare a puterii pare imoral, ţinându-se cont 
însă de faptul că organizaţiile cu cât sunt mai mari, cu atât luarea deciziilor 
fiind mai specializată, activitatea de conducere devenind mai complexă, tot cu 

atât scade numărul celor care sunt apţi să decidă, să conducă şi să se 
responsabilizeze, înseamnă că acest proces, de concentrare a puterii, răspunde 

funcţional cerinţelor specifice dezvoltării organizaţiilor şi că deci transcende 
criteriile de evaluare morală. 
Acest proces fiind formal nu ţine cont însă de informal, deci de oameni, motiv 

pentru care, constată Thomas Sullivan şi Kenrick Thompson, pe măsură ce 
organizaţiile devin mai puternice, oamenii sunt în pericol de a-şi pierde 

controlul asupra evenimentelor vieţii lor cotidiene, constatând că sunt 
neputincioşi şi dominaţi de un număr redus de indivizi pe care nici măcar nu îi 
cunosc. Şi, cum salariaţii, individual sau în grupuri restrânse, nu au potenţial 

pentru a se opune formal organizaţiilor, ei sunt nevoiţi să încerce compensarea 
situaţiei prin relaţii informale, acestea dovedindu-se apte să le confere trăiri 
specifice unor legături umane, protecţie faţă de excesele formale ale 

organizaţiilor, adaptarea la situaţii neprevăzut formal, ajustarea potenţialelor 
individuale la un nivel mediu, acceptabil formal. Aşadar, în cadrul 

organizaţiilor structurile informale compensându-le pe cele formale, se 
subînţelege că, indiferent cât de formale sunt, organizaţiile depind în ultimă 
instanţă de ceea ce informal, adică uman, există între oameni, fiind deci pe 

măsura valorică a acestora. 
Prin toate cele prezentate având suportul teoretic să analizăm cum s-au 

format, cum au evoluat şi cum funcţionează instituţiile sociale în societatea 
românească, putem să înţelegem cum a apărut, cum s-a perpetuat şi cum 
se perpetuează starea de pulime. 

(va urma) 
 



32           Foaie de suflet lunară a Asociaţiei „Promoţia ’61 MECANICĂ 

 

 
 
 
 
 
                                                                                                                   

 
 
 
 
 

Marţi 
Radu Gruia................................    2 

 
 
 

Muzeele din Constanţa şi Tulcea 
Nicu Suruceanu.......................... 18 
 

 
 

MECANICII’61, februarie 2015 
Corina Firuţă.............................. 24 
 

 
 

România sub Invazia Mârlăniei 
Nicolae Grosu, Ionel Dănciuc...... 26 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Radu GRUIA             
7/1940 
Rodica NICOLESCU  

15/1940 
Alexandru SIMESCU 
16/1938 
Nicolae ENESCU       
26/1939 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Tipar ISSN 1842-4732 

Cuprins 
CELOR NĂSCUŢI ÎN MARTIE 



33                 MECANICII ’61 POLIBUC An 11, # 105, februarie 2015 EE  

 

 


