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……24 februarie 2015, a 2-a întâlnire din primul an 
de integralitate a senectuţii promoţiei noastre ! 
Devenită –prin forţa destinului– câştigătoare a unui 

titlu de invidiat (zic eu) şi anume ”Centenar ¾” ! 
(vezi şi « Marţea » din nr. 105). 
Totuşi, este posibil ca  revirimentul să nu se bucure 

de aprobarea unanimă a colegilor ; de aceea odată 
cu asigurările privind deplinul meu respect pentru 

dreptul la opinie al domniilor lor, trebuie să-i rog să 
considere că umorul şi buna-dispoziţie sunt pentru 
noi niscai stări de spirit creditate cu o importanţă 

deosebită, unii zic chiar vitală ! 
      « Spectacolul » nostru  a avut loc, în continuare 

la InterMacedonia, locaţie ale cărei particularităţi 
determină deocamdată, opţiunile favorabile ale 
majorităţii participanţilor.  

      Se pare că încheierea « episodului » Vanca, 
consemnată în prezenta plachetă din nr. 105, a – să 
zic aşa – liniştit apele, în sensul că hotărârea de 

continuare a apariţiilor revistei a soluţionat 
convenabil, dorinţele neexprimate ale majorităţii 

participanţilor. ( a nu se uită că opiniile primite au 
fost în număr de…3 ! Ce-i drept favorabile 

continuării apariţiilor.) Personal, mărturisesc că nu 
am putut « evalua » de nici o manieră  lipsa demon-

strată de apetenţă pentru exprimarea limpede şi 
coerentă a opiniilor….. Chiar n-am putut să’nţeleg 

ce şi cum. Să fie o renunţare voluntară la dreptul 
consacrat al liberului arbitru ? Să fie un « vid 

cosmic » de interes  ? Până la urmă, am rezolvat 
problema deschizând un dialog « intern » : «  Băi 
Gulie, ştii ceva ? Ia fă tu cum crezi şi-om vedea ce 
iese ! » 
Aparent, judecând după interesul în creştere 

manifestat la primirea nr. 105, s-ar putea spune că 
n-a ieşit prost ! 

Totuşi, pentru o reuşită, este imperios necesar – 
după opinia mea - să obţinem  un fit tematic  pe 
subiecte apreciate de majoritatea cititorilor. Şi asta 

nu-i de loc uşor ! Vom mai vedea. 
        
      Au participat : 

 
 

 

  Vasile ALEŞINCU, Adelina şi Stănel BONE, Florian 
DRĂGĂNESCU , Constantin DUMITRU, Mihaela TIHAN 
şi Nae ENESCU, Corina FIRUŢĂ, Gabi şi Vali GHEOR-

GHE, Marian GRĂDIŞTEANU, Ileana şi Radu GRUIA, 
Costel MARIN, Dorel MIRON, Rodica NICOLESCU, Nina 
OLARU, Ana şi Mirel VANCA, Mircea ZAINEA. (20) 

 

 

  
 

Marţi...

. Sursa: MECANICII’61,  An 11, #106,  martie 2015  EE         Radu  GRUIA   

RRaduGRUIA 
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Imagini surprinse de Nae Enescu şi Radu Gruia 

Asociere, firească,  de gen ! 

Adelina și Stănel Bone. Asociere  de ...familie !  



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

 

 

 

 

 

 

                                                                

Gabi și Vali  Gh.....La fel !  

Nae „surprinde” o imagine....( 3 puşti sburdalnici !) 
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Doi „Centenari ¾”! Sigur au prins Şpilu’ ! 

Aşa Da ! Încă doi care s-au prins !  
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„Atelier” de...studiu : Marian Grădişteanu, Doru Miron 
şi Spicika, cu secretariatul ! 

 
  

  

Reuniune de grup: doamnele zâmbesc, domnii complotează ! 
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Maria Apostolescu şi Radu Stoian 

Florin Drăgănescu. Moment fast ! 
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Nae Enescu. Moment de... comunicare ! 



9                     MECANICII ’61 POLIBUC An 11, # 106, martie  2015  EE  

 

 

 

 

 

NR. A trecut « ceva » timp de când o promoţie de absolvenţi – preponderent – tineri 
entuziaşti, se despărţea de ultima şi de departe – cea mai importantă şcoală –  
care i-a format ca profesionişti atestaţi în ingineria mecanică – una dintre 
profesiile care au avut contribuţie hotărâtoare la dezvoltarea societăţii umane, de 
la începuturi şi până în prezent. Evenimentul s-a petrecut în iunie 1961, când 
absolvenţii facultăţii  Mecanică din Institutul Politehnic Bucureşti, urmare promo-
vării Examenului de Stat, au fost declaraţi ingineri în specialitatea mecanică, cu 
drept legal de practicare. 
Ei bine acum cred că noi, membrii promoţiei amintite mai sus, putem să « risipim » 
o clipă pe care să o dedicăm completării cunoaşterii istoriei şcolii care a avut o 
atât de mare importanţă în devenirea noastră profesională, sau dacă vreţi, ca 
oameni. Vă asigur că merită. Oameni, fapte sau locuri – inclusiv imobilul situat la 
intersecţia Cl. Griviţei/str. Polizu -  devin, fără exagerare, spoturi impresionante 
de informaţie. Lectură plăcută. 
 
  
Universitatea Politehnica din București este o 

instituție de învățământ superior de stat 
din București, România. Totodată, este cea mai mare 
universitate tehnică din țară, având 15 facultăți și 

aproximativ 25.000 de studenți.În 2011 a fost 

clasificată în prima categorie din România, cea a 
universităților de cercetare avansată și educație. 

Universitatea Politehnica din București este una 
dintre cele mai vechi și prestigioase școli de ingineri 

din România. Tradițiile ei sunt legate de înființarea, 
în anul 1818, de către Gheorghe Lazăr, a Școlii 

tehnice superioare cu predare în limba română la 
mănăstirea Sfântul Sava din București, care în anul 

1832 este reorganizată în Colegiul de la Sfântul 

Sava. 
La 1 octombrie 1864, a fost înființată Școala de 
Poduri și Șosele, Mine și Arhitectură, care la 30 

octombrie 1867 devine Școala de Poduri, Șosele și 
Mine cu durata studiilor de 5 ani. Sub conducerea lui Gheorghe Duca, la 1 
aprilie 1881, instituția capătă o nouă structură sub denumirea de Școala 

Istoria Politehnicii din 
      Bucureşti 

Sursa: MECANICII’61, An 11, # 106, martie 2015 EE                           Grupaj  WEB  
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Națională de Poduri și Șosele,iar la 10 iunie 1920 a fost înfiinţată Şcoala 

Politehnica Bucureşti, având patru secţii : 
    Construcții, Electromecanică, Mine și 

Metalurgie, Chimie Industrială.  Din noiembrie  

1920  denumirea se schimbă în  Politehnica din 
București. 
La data de 3 august 1948 Politehnica s-a 

transformat în Institutul Politehnic din 
București, care cuprindea inițial 4 facultăți 

(Mecanică, Electrotehnică, Chimie Industrială și 
Textile) și în care, din 1950, au apărut 
majoritatea facultăților actuale. O parte dintre secțiile fostei Politehnici au fost 

transformate în institute de învățământ diferite. 
În baza rezoluției Senatului din noiembrie 1992, Institutul Politehnic din 

București a devenit Universitatea Politehnica din București. 
În momentul de față Universitatea Politehnica din București are 15 facultăți, 
două colegii universitare tehnice, 9 departamente și 56 de catedre. 

 
Facultăţile Politehnicii din Bucureşti 

 
 Ingineria electrică, ingineria energetică, inginerie automatică şi calculatoare, 

ingineria electronică, telecomunicaţii şi tehnologia informaţiei, ingineria 
mecanică, ingineria sistemelor biotehnice, ingineria sistemelor tehnologice, 
ingineria transporturilor, ingineria aerospaţială, ingineria materialelor, 

ingineria chimică, ingineria în limbi străine 
 

Pagini de istorie 
 

Şcoala Domnească (1818-1848) 

Istoria învăţământului superior tehnic în Bucureşti are drept început anul 
1818, când Gheorghe Lazăr, inginer venit din părţile Transilvaniei, a reuşit să 

obţină învoirea de a deschide cursurile de inginerie ce predare în limba română 
la Şcoala de la Sfântul Sava. În programul cursurilor erau incluse "aritmetica 
cu toate părţile, gheometria teoreticească, trigonometria, alghebra, gheodesia şi 

ingineria cu iconomia şi arhitectura". 
Revoluţia din 1848 a întrerupt activitatea tuturor şcolilor din Principate pentru 
doi ani. 

 
Şcoala de Drumuri şi Şosele (1850-1862) 

În septembrie 1850, comisia formată din Petrache Poenaru, S. Marcovici şi C.N. 
Brăiloiu prezintă domnitorului Barbu Ştirbei proiectul privind reorganizarea 
învăţământului, care cuprindea toate treptele. Din porunca domnitorului "s-a 

intocmit o nouă programă de învăţături, împărţită în trei trepte: începătoare, 
colegiale şi speciale şi în programa ultimei trepte se găseşte un curs special 

destinat inginerilor civili pentru a forma ingineri topografi, ingineri de şosele şi 
arhitecţi". Prin opisul domnesc din 17 octombrie 1850 s-a creat o facultate de 
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ingineri împărţită în trei secţii: topografi, ingineri de poduri şi arhitecţi. De 
asemenea, prin acelasi opis, s-a înfiinţat o şcoală de mesteşuguri. 
În 1855 se înregistrează înfiinţarea unei Şcoli Tehnice de Telegrafie, precum şi 

jurnalul domnesc prin care se introduce alfabetul latin în şcoli şi în actele 
oficiale de stat. 
 

 Şcoala de Ponţi şi Şosele, Mine şi Arhitectură (1864-1866) 
La 1 octombrie 1864, domnitorul Alexandru Ioan Cuza semnează decretul 

privind înfiinţarea "Şcoalei de Ponţi şi Şosele, Mine şi Arhitectură" din 
Bucureşti. Programul de studiu era făcut pentru doi ani, iar pentru admitere 
se cereau clase gimnaziale. La 5 decembrie 1864 apare "Legea asupra 

instrucţiunii publice", ministrul Lucrărilor Publice fiind Mihail Kogălniceanu. 
Prin această lege, învăţământul românesc devine unitar în întreaga ţară, iar 

perioada de studiu era de patru ani pentru învăţământul primar (obligatoriu şi 
gratuit), şapte ani pentru învăţământul secundar (liceal) şi de trei ani pentru 
învăţământul universitar. Activitatea "Şcoalei de Ponţi şi Şosele, Mine şi 

Arhitectură" este întreruptă la abdicarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în 
februarie 1866. 
 

 Şcoala de Poduri, Şosele şi Mine (1867-1881) 
La 30 octombrie 1867, domnitorul Carol înfiinţează "Şcoala de Poduri, Şosele şi 

Mine", cu o durată de 5 ani, dintre care un an preparator, trei ani de cursuri 
comune şi un ultim an de cursuri de specializare, cu două secţii de speciali-
zare: "Secţia de Poduri şi Şosele" şi "Secţia de Mine". 

 
Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele (1881-1920) 

În anul 1881, direcţiunea şcolii a fost încredinţată lui Gheorghe Duca, un 
remarcabil organizator şi promotor al învăţământului tehnic superior 
românesc. Numărul celor care reuşeau în anul I nu trecea de 15, deşi "nimic n-

ar fi mai uşor decât a avea cel puţin 50 elevi în fiecare clasă, dar atunci şcoala 
ar exista numai de nume şi ar deveni o fabrică de nulităţi". Tot lui Gheorghe 
Duca i se datorează şi începerea în 1884 a lucrărilor pentru construirea 

localului pentru Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele, cu o capacitate iniţială 
pentru 100 de studenţi, local amplasat pe strada Polizu colţ cu Calea Griviţei 

(corpul A actual). Localul de 5000 mp cuprindea un amfiteatru, mai multe săli 
de curs, laboratorul de chimie, fizică, încercări mecanice, precum şi săli de 
desen, biblioteca şi un muzeu. 

La 23 martie 1888 este votata "Legea învăţământului secundar şi superior" 
elaborată de Spiru Haret, prin care se instituie învăţământul secundar de opt 
clase în două cicluri (inferior şi superior) cu 3 secţii (modernă, reală şi clasică), 

gimnazii şi şcoli normale, organizându-se în acelaşi timp mai temeinic 
învăţământul superior. În acea perioadă şi până în preajma primului război 

mondial, la Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele din Bucureşti au activat 
profesori, ingineri şi oameni de ştiinţă remarcabili: Anghel Saligny (1854-
1925), David Emmanuel (1854-1941), Traian Lalescu (1882-1929), Elie Radu 
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(1853-1931), Grigore Cerchez (1850-1927), Andrei Ioachimescu (1868-1943), 
Ion Ionescu (1870-1946), Gheorghe Filipescu (1882-1937). 

 
 Şcoala Politehnică din Bucureşti (1920-1938) 

La 1 septembrie 1920 este numit director Nicolae Vasilescu-Karpen, care 
elaborează proiectul de lege pentru transformarea Şcoalei Naţionale de Poduri 
şi Şosele în "Şcoala Politehnică din Bucureşti". Decretul lege este promulgat de 

regele Ferdinand în 10 iunie 1921. La data înfiinţării sale, Şcoala Politehnica 
din Bucureşti este organizată pe urmatoarele 4 secţiuni: construcţii, 
electromecanică, mine şi industrială. Pe lângă secţiunea Electromecanică se 

înfiinţează secţiunea de Telegrafie şi Telefonie. Şcoala superioară de 
silvicultură a fost alipită Şcolii Politehnice din Bucureşti, constituind cea de a 

5-a secţiune. 
Cu începere din toamna anului 1929, Şcoala Politehnică practica o dublă 
selecţie a candidaţilor: un concurs de admitere în anul preparator şi un 

concurs de admitere în anul I (pentru un număr de circa 260 de locuri). 
În 1934 are loc o mare dezbatere în Senat şi Cameră pentru amendarea Legii 

învăţământului din 1932, în sensul concentrării învăţământului superior în 
şcolile politehnice. La 15 iunie 1934, în baza principiilor stabilite de consiliul 
de perfecţionare, Şcolii Politehnice din Bucureşti i se aproba dreptul de a 

acorda titlul ştiinţific de "doctor-inginer". Prima diplomă i s-a acordat 
inginerului Welton J. Grook de la Universitatea Stanford din California, care 
sub conducerea ştiinţifică a prof.dr. Traian Negrescu a susţinut teza de 

doctorat cu titlul "Recherches experimentales sur la constitution minéralo-
gique, et sur l'action chimique de scorier de l'élaboration de l'acier". 

Până în 1948, când doctoratul a fost desfiinţat pentru 4 ani, urmând să fie 
reorganizat, au fost susţinute teze de doctorat sub conducerea ştiinţifică a 
profesorilor Costin Neniţescu, Emil Filipescu, Aurel Beleş, Nicolae Vasilescu-

Karpen, Ion S. Gheorghiu, Negoiţă Dănăilă, Şerban Solacolu. 
  

 
  

 
Politehnica Carol II din Bucureşti (1938-1948) 

Prin legea din 1938, Şcoala Politehnică din Bucureşti se transforma în 
"Politehnica Carol II din Bucureşti". Şcolile politehnice încetează de a mai fi 
conduse şi administrate după legile lor proprii şi sunt încadrate sub numele de 

"Politehnice" în regimul general al învăţământului superior, alături de 
universităţi, academii comerciale şi alte şcoli superioare speciale. Prin aceeaşi 

lege, Politehnica din Bucureşti încorporează ca facultăţi Academia de 
Arhitectură şi Academia de Agronomie, ambele din Bucureşti. De asemenea, 
institutele universitare de Electrotehnica si Chimie Industriala de la 

Universitatea din Bucureşti s-au contopit cu secţiile de Electromecanică şi de 
Chimie Industrială ale Politehnicii din Bucureşti. Prin aceeasi lege, anul 
preparator devine anul I, iar durata totală a studiilor devine cinci ani. Se 

înfiinţează grupe de specializare în cadrul fiecărei facultăţi. Astfel, la Facultatea 
de Electromecanică funcţionau următoarele grupe: Mecanică, Aviaţie, 
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Armament, Tehnică Navală, Electrotehnică, Electrocomunicaţii. Această 
situaţie a dăinuit zece ani. Cel de-al doilea razboi mondial a perturbat 
desfăşurarea normală a procesului de învăţământ, care însă nu a fost 

întrerupt. La sfârşitul razboiului, Politehnica din Bucureşti funcţiona cu şapte 
facultăţi: Construcţii, Electromecanica, Mine şi Metalurgie, Silvicultura, Chimie 
Industrială, Agronomie, Arhitectură. 

 
 Institutul Politehnic Bucureşti (1948-1992) 

Reforma învăţământului realizată prin legea din 3 august 1948 transforma 
Politehnica din Bucureşti în "Institutul Politehnic din Bucuresti" având patru 
facultăţi: Chimie Industrială, Electrotehnica, Mecanica, Textile. Pentru prima 

dată, ramura electrotehnică, devenită una din ramurile definitorii ale 
progresului tehnic, are o facultate de sine stătătoare, iar grupele sale de 

specializare sunt în număr de trei: Maşini şi Aparate electrice, Producţia şi 
Distribuţia Energiei Electrice, Electronică şi Telecomunicaţii. 
În anul universitar 1949-1950 s-au organizat pe lângă Facultatea de 

Electrotehnică cursuri de "ingineri de exploatare" de doi ani, pentru muncitori. 
Această măsură, rezultată din aplicarea teoriei comuniste a luptei de clasă din 
învăţământul superior, a reprezentat o serioasă abatere de la tradiţiile de 

severitate şi înaltă ţinută ştiinţifică a Politehnicii bucureştene. Frământarile şi 
căutările fără orizont, caracteristice ale dictaturii comuniste, îşi fac resimţită 

prezenţa lor şi prin învăţământul superior, în care principiul fundamental "non 
multa sed multum" este uitat. Numărul de studenţi creşte impetuos, invers 
proporţional cu calitatea învăţământului şi a corpului didactic, făcându-se 

rabaturi serioase în favoarea învăţământului de masă şi în dauna pregătirii 
profunde, de profil larg. 

În 1951, Energetica se rupe din Facultatea de Electrotehnică şi devine 
facultate separată, cu trei secţii: Termoenergetica, Hidroenergetica, Electro-
energetica. În Facultatea de Electrotehnică rămân în continuare două 

specializări: "Maşini şi Aparate electrice" şi "Electronica". Se înfiinţează 
Facultatea de Ingineri Economişti, care cuprinde şi specializarea 
Electrotehnică, dar care dispare căţiva ani mai tarziu (în 1957), 

transformându-se în cursuri postuniversitare. Se înfiinţează cursuri serale şi 
cursuri fără frecvenţă. Cursurile serale, cu toate rezultatele nesatisfacatoare 

din învăţământul tehnic superior, există şi în prezent. Cursurile fără frecvenţă 
au fost desfiinţate după 1968. 
În 1952 se înfiinţează "Aspirantura" ca formă superioară de pregătire pentru 

obţinerea titlului de "candidat în ştiinţe tehnice", sistem care s-a transformat 
ulterior în doctorat (în anul 1968). 
În 1953, specializarea Electronică se separă de Facultatea de Electrotehnică, 

devenind facultate independentă. 
În 1957, Facultăţile de Electrotehnică şi Energetică fuzioneaza într-o singură 

facultate cu denumirea de Facultatea de Electrotehnică şi Energetică. Aceste 
facultăţi se vor separa trei ani mai târziu, pentru ca în 1986 să se unească din 
nou, o nouă separare având loc patru ani mai târziu. 
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 Universitatea "Politehnica" din Bucureşti (1992) 

Din 1995, noua lege a învăţământului oferă un nou cadru pentru dezvoltarea 
învăţământului tehnic superior. Autonomia universitară, prevăzută de noua 

lege, aşteaptă oameni devotaţi, documentaţi, dezinteresaţi şi capabili 
intelectual pentru a aduce învăţământul la dimensiunile raţionale 
corespunzătoare ţării, sistemului economic concurenţial şi progresului ştiinţific 

şi pentru a realiza un învăţământ individualizat, care să încurajeze elita şi care 
sa fie suficient de maleabil şi adaptabil, având în vedere mobilitatea socială 
caracteristică democraţiei şi economiei de piaţă. 

 
  

Rectorii Politehnicii din Bucureşti 
 

  
(Di)rectorii 

Politehnicii din Bucureşti 
  Perioada   Afilierea / Facultatea 

 

 Şcoala de Poduri, Şosele şi Mine 
 

Cpt. Ioan PEIU   1868   - 
 

Col. Carol BEGEANU   1868 - 1873   - 

 

Alexandru POENARU   1873 - 1877   - 

 
Mihail CAPUŢINEANU   1877 - 1878   - 

 

Matei DRĂGHICEANU   1878 - 1880   - 

 

Constantin MĂNESCU   1880 - 1881   - 

 

 Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele 
 

Gheorghe DUCA   1881 - 1888   - 

 
Scarlat VÂRNAV   1888 - 1892   - 

 

Constantin STURZA   1892 - 1899   - 

 

Grigore CERKEZ   1899   - 
 

Constantin MIRONESCU   1899 - 1915   - 

 

Emil BALABAN   1915 - 1919   - 

 

Grigore CERKEZ   1919 - 1920   - 

 

    Şcoala Politehnică din Bucureşti 
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Nicolae VASILESCU KARPEN   1920 - 1940   - 
 

 
 

Politehnica Carol II din Bucureşti 
 

Eugen CHIRNOAGĂ   1940 - 1941   - 

 

Constantin C. TEODORESCU   1941 - 1944   - 

 

Nicolae CIORĂNESCU   1944 - 1945   Electrotehnică 

 
Petre SERGESCU   1945 - 1948   Mine şi Metalurgie 

 

 Institutul Politehnic din Bucureşti 
 

Lazăr STOICESCU   1948 - 1950   Mecanică 

 

Constantin CÎRCIUMĂRESCU   1950 - 1951     

 

Ştefan VENCOV   1951 - 1952   Electrotehnică 
 

Traian NEGRESCU   1952 - 1954   Metalurgie 

 

Constantin DINCULESCU   1954 - 1968   Energetică 

 

George BĂRĂNESCU   1968 - 1972   Mecanică 
 

Radu VOINEA   1972 - 1981   Mecanică 

 

Tache VOICU   1981 - 1989   TCM 

 
Rodica VÂLCU   1989 - 1990   Chimie 

 

Virgiliu Nicolae CONSTANTINESCU   1990 - 1992   Aeronave 

 

 Universitatea "Politehnica" din Bucureşti 
 

Gheorghe ZGURĂ   1992 - 2000   TCM 
 

Ioan DUMITRACHE   2000 - 2004   Automatică 

 

Ecaterina ANDRONESCU   2004 - 2008   Chimie 

 
 

            “Politehnica veche”, din str. Polizu 

 
Cu ordinul no. 5842 din 11 iunie 1884 s-a comunicat tabela anexată la legea promulgată, cu 

nr. 1750 din 5 iunie 1884, cu privire la construcţiile ce urmează a se executa în exerciţiul 

1884-1885 de diferite ministere. In această tabelă, pentru Ministerul Lucrărilor Publice, la 
poziţia 8 era prevăzută "Şcoala de Poduri şi Şosele" cu suma de 800.000 lei. 
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În vederea construirii noului local al scolii s-a cumpărat locul din calea Griviţei 116 de la B. 

Diamandi şi Leopoldina Gradovici cu preţul de 95.000 lei, dându-se intermediarului 

Prahoveanu un comision de 950 lei. 
S-a contractat, de asemenea, cu Cassien Bernard executarea planurilor, cu condiţia ca această 

valoare să nu depăşească 500.000 lei. 

 
La 2 octombrie 1886, a avut loc inaugurarea noului local al Şcolii de poduri şi şosele din Calea 

Griviţei, într-un cadru solemn. Acest local cuprindea: corpul A (parter şi etajul I) având o 

suprafaţă desfăşurată de 7.130 m.p. şi corpul K (Gaiser şi magazii) având o suprafaţă 
desfăşurată de 970 m.p. 

În continuare, se inaugurează următoarele corpuri de clădiri : 

D (1920),  C (1922), E (1922), F (1927), H (1931), I (1937) 
Se organizează Laboratorul de Motori Termici al profesorului Gheorghe NICOLAU şi Tunelul 

Aerodinamic al profesorului Elie CARAFOLI. 

În anul 1951 sunt preluate de la Institutul de Exploatare a Lemnului corpurile L, M, N, O, P, R, 
S şi Q. În 1968 este inaugurat noul local din Splaiul Independenţei, 313 

 

 
 Avem o universitate in top 500 mondial 

 
          Din punctul de vedere al clasării universitatilor autohtone in topurile mondiale, 

invatamantul superior romanesc nu se ridica la nivelul celui din tarile din Vest, nici macar la 
nivelul celui din Ungaria, Polonia sau Cehia, insa din cand in cand mai apar si "accidente" care 

trebuie remarcate. 

        Astfel, potrivit clasamentului Webometrics realizat de Cybermetrics Lab din Spania, 

avem in sfarsit o universitate in top 500 mondial - Politehnica Bucuresti, clasata pe locul 490 

la general, si pe 212 in randul institutiilor cu cel mai mare impact al publicatiilor postate pe 

site-ul propriu. Acesta este probabil cel mai bun loc ocupat de o universitate romaneasca intr-
un top cat de cat relevant, insa trebuie spus ca nu avem inca acces in cele doua clasamente 

care conteaza cu adevarat: The Academic Ranking of World Universities - top alcatuit in 

functie de numarul absolventilor care au castigat premiul Nobel sau Fields Medal, plus 

numarul si impactul studiilor publicate in cele mai relevante reviste stiintifice - sau QS World 

University Rankings  publicat anual de revista Times. 
         Pentru a realiza acest clasament, Cybermetrics Lab a analizat peste 20.000 de 

universitati din toata lumea pe baza unor criterii precum impactul lucrarilor postate pe pagina 

web, si numarul/relevanta lucrarilor publicate in cele mai importante reviste stiintifice. 

 Per total, pe langa Politehnica Bucuresti, mai avem 3 universitati in top 1.000, respectiv 

Alexandru Ioan Cuza din Iasi clasata pe locul 789, ASE pe locul 825, si Universitatea Bucuresti 

pe 922. In Europa de Est, cel mai bine se claseaza o universitate din Cehia (71 mondial), 
in Europa, cel mai bine se claseaza Cambridge (14 mondial), iar in top 3 se afla aceleasi 

universitati americane prezente in orice clasament: Harvard, Stanford si MIT. 

 
 
NR. Cele de mai sus reprezintă doar câteva repere de timp din viaţa şcolii noastre. Pentru cei 

care doresc să afle mai mult, există o lucrare monumentală, scrisă cu dăruire de profesorii Ioan 
Popescu şi Ioan Mihalache, editată în 2011, la Bucureşti ; citiţi – o ! Merită ! 

Istoria Universităţii “Politehnica” din Bucureşti.  
Ioan M. Popescu şi Ioan Gr. Dumitrache. Editura Paideia, Bucureşti, 2011, 678 pag. 
 
Noi nu putem însă încheia subiectul fără a cunoaşte părerea acelei  « părticele» a sufletului nostru  
de MECANICI’61, care poartă numele…. Nae Enescu. Care a trăit şi îşi mai trăieşte şi acum  
cariera didactică -  universitară la……UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI ! 
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Ce a devenit şcoala noastră astăzi…. 

Odată cu  contractul de la Bologna, Institutul 

Politehnic Bucuresti s-a transformat în Universitatea 

Politehnica. Totuşi, noi nu ne-am aşezat altfel învatamantul 

ingineresc, aşa cum au făcut-o nemţii, austriecii etc. De 

fapt aceştia din urmă au mers pe urma învaţământului 

ingineresc din România. Astfel că, primii trei ani de studiu 

s-au ocupat cu materiile generale, necesare învaţămantului 

ingineresc, iar următorii doi ani, mergând în continuare cu  

primii, au pregătit ingineri mecanici de diferite specialităţi. Cam aceaşi metodă

au aplicat-o şi cei din occident, cu introducerea unui examen de licenţa după

primii trei ani, urmând ca în următorii doi ani – denumiţi studii de specialitate,

Master – să fie pregătiţi în continuare studenţii în meseriile pe care şi le-au

ales.  
Iată ce au făcut fostele instituţii inginereşti din ţara noastră. Profesorii de

specialitate inginereasca s-au speriat, pentru că în primii trei ani ei au crezut
ca nu vor mai avea ce să predea studenţilor. Găselniţa a apărut dupa un an de
şedinţe şi consilii, însă soluţia pe care au găsit-o a condus la o degringoladă în
învăţământul ingineresc. Astfel, în primii patru ani de studii s-au amestecat materiile
generale cu cele de specialitate, grupele din studenţii unui an au fost aranjate
pe specialităţi ingineresti diferite. La sfârşitul celor patru ani s-a introdus un
examen de licenţă, absolvenţii primind titlul de inginer licenţiat, urmând să-şi
caute de lucru in industria care este la pământ!  

Cei mai mulţi dintre inginerii astfel pregătiţi s-au angajat la diverse magazine
unde se vând piese de maşini, devenind astfel dealleri la vânzări automobile,
tractoare etc. 

La fel ca în occident, s-au alocat trei semestre de cursuri Master, al

patrulea fiind dedicat unei cercetări ştiinţifice inginereşti, care poate fi făcută

într-un laborator din Universitate. Numai că aceste cursuri de master se fac la

seral, cu câţiva studenţi adormiţi. 

La cursurile de master se fac materii la care vin absolvenţi care fac studii

inginereşti, universitare, inclusiv unii care au absolvit ASE, Conservatorul etc. 
Până anul trecut am predat şi eu la cursul de Master la Departamentul de

Mecanică, la disciplina Controlul Zgomotului şi Vibraţiilor. Cele două semestre
s-au finalizat printr-o Disertaţie realizată în cele mai multe cazuri, cu subiecte
de la locul de munca. Prezenţa la studiul Master a fost foarte slabă. Chiar dacă
seria avea 20 studenţi, nu veneau la curs mai mult de 4-5 studenţi. Ca să  existe 
cursurile respective, i-am trecut “an fanfar” pe toţi studenţii, iar la lucrarea de
disertaţie am lucrat şi noi profesorii. 

Nicolae  ENESCU 
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Niki de St Phalle (1930-2002), a cărei retrospectivă a

activităţii este prezentată la Grand Palais este o artistă
autodidactă provenită din marea (şi avuta) aristocraţie
franceză ; a fost manechin pentru reviste de modă,

sculptoriţă, pictoriţă, plasticiană şi creatoare de film. 
Işi începe activitatea la vârsta de 23 de ani, când era

internată într-un spital psihiatric, în urma unui şoc avut

cu câtva timp înainte. A adoptat stilul art brut. 
Pictura o ajută să depăşească această depresiune

după care pleacă în Spania şi la Paris, unde vizitează diverse muzee. Un alt stil
artistic pe care îl încearcă apoi este pictura cu carabina ! Pentru asta

confecţionează un alto-relief dintr-un fel de ciment, pe suprafaţa căruia agaţă
fie sprayuri cu vopsea, fie pungi pe care le umple cu vopsea. Dupa asta trage
cu carabina în ele. Simplu. 

Prin 1960 intră în cercul noilor realişti şi expune împreună cu ei la Nisa,

Paris şi New York. 
Apoi începe seria de Nanas (plural), în româneasca de acelaşi nivel ar fi

pipiţe, sau cam aşa ceva. Acestea sunt construcţii de dimensiuni destul de
mari, realizate dintr-o structură de rezistenţă din plasă metalică pe care sunt 

Trăiască dragostea Pictura cu carabina 

Niki de St Phalle şi

Sonia Delaunay 1 
   Sursa: MECANICII’61, An 11, # 106, martie 2015 EE                    Nicu SURUCEANU 
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mulate mai multe straturi de

hârtie muiate în clei (papier

mâché), şi pe care, după uscare,

se aplică un strat de poliester

care primeşte culorile. 

Acestea au fost repetate în

poate sute de exemplare, în toate

poziţiile, singure sau în grup, statice

sau în sculpturi cinema-tice. Este

decorativ, copiii se 
amuza, şi nu numai ei. 
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Fântâna muzicală Stravinsky – Paris, maşinărie care funcţionează toată ziua, când sunt

turişti, şi se află între biserica St Merri şi Centre Pompidou, de unde se vede bine de la

terasa etajului 6. 

 

Jardin des Tarots - Italia 
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Escondido - California 

Israel 
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Israel 

Sculptura pentru public este una din marile direcţii ale artei sale. In
Jardin des Tarots şi parcul de la Escondido, proiecte enorme, pe care le-a

finanţat doar din fonduri proprii, se manifestă voinţa sa de a se adresa mai ales
copiilor. 

In afară de cele două parcuri , a mai realizat şi pentru Israel un parc cu

sculpturi şi fântâna mu-zicală Stravinsky coman-dată de primăria Parisului. 
François Mitterrand i-a comandat pentru oraşul Château-Chinon o

fântână amplasată în faţa primăriei, pe care a realizat-o împreună cu soţul ei,

pictorul şi sculptorul elveţian Jean Tinguely. 
A susţinut în timpul vieţii diverse cauze, cea a negrilor, a bolnavilor de 
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sida, pentru care a realizat şi un film. A murit de insuficienţă respiratorie

cronică, provocată de praful de poliester pe care îl depunea prin împroşcare cu

aer comprimat. 
In 1969, împreună cu Jean Tinguely, începe în pădurea de lângă orăşelul

Milly la Forêt, aproape de Fontainebleau, construcţia Ciclopului, din fonduri

proprii şi materiale recuperate, printre care şi un vagon de cale ferată. Are 22.5

m înălţime şi cântăreşte 350 de tone. Şantierul a durat până în 1994, Tinguely

fiind decedat în 1991. 
In Ciclop se întâlnesc patru mişcări artistice : Dada, Noul Realism, Arta

Cinetică şi Arta Brută. In interiorul lui, vizitatorul are posibilitatea să vadă un
mic teatru automat, sculpturi sonore, o încrengătură de angrenaje care
simbolizează creierul, etc. 

Poate fi vizitat din aprilie până în noiembrie. Accesul este interzis, din
motive de securitate, copiilor sub 8 ani, cu toate că ar fi, cred, publicul cel mai
curios să-l vadă. 

Am aflat de existenţa lui prea târziu, nu-l voi rata însă la primăvară.
Inaugurarea a avut loc în prezenţa preşedintelui Mitterrand, iar Niki de St 

Phalle a donat Ciclopul statului francez. 
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Sonia Delaunay (1885-1979), născută în Ucraina, nu mai beneficiase de o
expunere completă a operelor sale de aproape 50 de ani. 

In toamna aceasta Muzeul de Artă Modernă al Parisului i-a

organizat o retrospectivă expunând peste 400 de opere, picturi,

decoraţii murale, guaşe, stampe, mode şi textile, arătând bogăţia

şi unicitatea artei ei, influenţată de originea ei şi de ucenicia în

Germania. 
Ea a studiat destul de puţin pictura, mai întâi la

Karlsruhe, apoi la Paris, unde a primit cetăţenia franceză în 
urma unei căsătorii în alb cu galeristul şi criticul de artă Wilhelm Uhde, cel

care a descoperit-o pe pictoriţa naivă Séraphine Louis, zisă de Senlis, despre

viaţa căreia în 2008 a fost turnat un film. 
Nemulţumită de cursurile de la Academie, lucrează singură şi se apropie de

grupul fauviştilor, din care făceau parte Gauguin, Bonnard, Derain, Vuillard, la

expoziţia cărora participă cu tabloul Philomène. Din aceeaşi perioadă datează

Tânără fată adormită şi Nud galben. 

Căsătoria cu Uhde, care a durat foarte puţin, a introdus-o în lumea
artistică şi literară pariziană, unde l-a cunoscut pe pictorul Robert Delaunay,

cu care s-a căsătorit după puţin timp. In afară de un copil, care vine pe lume
după două luni, mai crează şi orfismul un curent caracterizat prin folosirea
culorilor vii şi a formelor geometrice. Le Bal bullier este tabloul realizat după

acest principiu. Greu de priceput ! Insă decorativ; au venit la un bal îmbrăcaţi 
în haine confecţionate din

textile pictate cu astfel de
modele. 

Cu puţin timp

înainte de primul război
mondial, cuplul Delaunay 

face timp de şapte ani un turneu în Spania şi Portugalia, cu care ocazie îşi
lărgesc gama activităţilor, pictând rochii, obiecte, decoruri. 

Practică în continuare aproape exclusiv o pictură abstractă care mie mi se

pare prea repetitivă şi lipsită de originalitate, foarte asemănătoare cu cea a 

Nud galben Philomène Tânără fată adormită 
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soţului ei. Mă feresc să judec activitatea ei de creatoare de modele de materiale
textile şi de elemente de modă, nu mă interesează. Mai adaug câteva portrete. 

      

In acelaşi timp, Centre Pompidou a organizat expoziţia operelor lui Robert
Delaunay. Am vizitat-o, însă n-am văzut nimic care să-mi atragă  atenţia.
Altora mai formaţi, poate, mie nu. 

Portretul lui Tchouiko Portretul pictorului Kahler Portretul lui Dufresnes 
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De câțiva ani buni, economisesc timp (și nu numai) ocolind librăriile și poposind
– cât pot de des – la câte un stand de anticar. Deși găsești și „noutăți” (nu la „gașca”
titlurilor de 2 lei sau 5 lei), eu prefer să scormonesc printre „vechituri” (mai ales din

perioada interbelică) ca să verific – dacă nu ce nu am pus în bibliotecă – ce nu am
avut ocazia măcar să răsfoiesc în ultima jumătate de secol și mai bine. 

Uite așa mi s-au oprit ochii pe o carte – evident, având amprenta vechimii –

semnată de C. Argetoianu: „Pe urmele
trecutului – o călătorie în Egipt”. Nu numai
faptul că niște crâmpeie de memorialistică

publicate în periodice după decembriada din
1989 îmi stârniseră interesul pentru bunul
condei al lui Argetoianu, ci poate și dorința de
a compara trăirile legate de un același

eveniment (o excursie în Egipt) de persoane
diferite, la distanță de 75 de ani. (Impreună
cu Anda Ștefănescu, publicam în publicam în

serial în revista noastră MECANICII ’61,
însemnări de călătorie rezultate ca urmare a
unui „periplu prin țara faraonilor” din 2010). 

Cea mai izbitoare diferență, între
„călătoria în Egipt” din 1935 și excursia

noastră cu grup organizat din 2010, o
constituie modul cum s-a ajuns la piramide.  

Dacă noi, oameni ai mileniului 3
(parțial), am ajuns la poalele „piramidelor”
după un zbor de câteva ore de la aeroportul
Băneasa la Aeroportul Internațional din

Cairo, diplomatului Constantin Argetoianu
(1871 – 1952), om politic de marcă în 
perioada interbelică, de mai multe ori
ministru în diferite guverne și chiar prim

ministru – pentru o scurtă perioadă – în 
timpul dictaturii regale (1938 – 1940), dezavuat de comuniști pentru că în 1921 – ca
ministru de interne – a trimis în ilegalitate proaspătul înființat Partid Comunist, i-au

trebuit 23 de zile să ajungă în capitala Egiptului. Călătoria a debutat în Gara de Nord
din București la 29 decembrie 1934 cu rapidul de Constanța, a continuat cu vaporul

până in Egipt, făcând escale pe traseu, precum într-o croazieră din zilele noastre, la
Istanbul („un simplu oraș levantin în decădere”, care l-a dezamăgit pe autorul
însemnărilor, față  de  Constantinopolul pe care îl cunoscuse pe când lucrase la
Legația Română), la Pireu  (de unde au făcut o excursie prin Atena), în Alexandria
(„orașul are aspectul marilor centre mediteraniene, semănând cu Marsilia sau cu 

De pe taraba anticarului: 

C. Argetoianu: PE URMELE

TRECUTULUI - o călătorie în Egipt - 

Sursa: MECANICII’61, AN 11, # 106, martie 2015 EE        O  recenzie de:  Adrian POPA 
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Barcelona, dar mai ales cu Genova.....”). În acest ultim popas în drumul spre Cairo, 
domnul Argetoianu a avut plăcuta emoție de a trăi două întâlniri care i-au „măgulit
simțământul de român” și anume întâlniri cu două românce, soții ale unor personalități
alexandrine: domnul Tortillia – arhitect francez, „antrepenor de lucrări publice în stil
mare”, care „a strâns în câteva decenii o însemnată avere și o însemnată colecție de artă
orientală” și domnul Mills – „proprietar al celor mai însemnate uzine de compresat
bumbacul”. Soția acestuia din urmă, care vorbea curent franțuzește și englezește,
fusese în tinerețe domnișoara Constantinescu, fiica unui țăran din Pucioasa (județul
Dâmbovița). 

Dacă aceasta-i marea diferența dintre abordările celor două excursii în Egipt,
distanțate la trei sferturi de veac, pentru care mărturisim invidia față de domnul
Argetoianu, ca un beneficiar al unui frumos preludiu la călătoria sa, am aflat și o 
asemănare: marele diplomat român cu „echipa” care-l însoțea (soția, domnișoara L. B.)
a ajuns la Luxor „după o noapte confortabilă pe drum de fier”, precum și mai modernii
participanți la excursia din 2010. 

În ceeace privește modul în care descrie monumentele, siturile vizitate, este re-
marcabil comentariul. Și nu este de mirare, dacă aflăm tot din această carte, dintr-o
notă de subsol, că autorul acestor „însemnări de  călătorie” a avut preocupări solide
de arheologie, „patima tinereții” domniei sale. 

Iată un exemplu de comentariu la vizitarea monumentelor funerare din Valea
Regilor: 

„Mormintele regești find săpate în adâncime, încăpere după încăpere, se pune
întrebarea cum au putut fi executate cu atâta artă, în cumpănirea tonalităților, zugrăvelile din
camerele îndepărtate în care domnea întunericul nopților perpetue. Astăzi aceste cripte
sunt luminate prin lămpi electrice, dar acum 4000 de ani? Ipoteza îndrumărei razelor
solare prin oglinzi, pare greu de admis pentru mormintele a căror succesiune de celule
se îndepărtează dela linia dreaptă nu numai prin zig-zaguri pe același plan dar și prin
succesive schimbări de plan (mormântul lui Sethi I, spre exemplu). Problema rămâne de
rezolvat, ca și aceea a transportului monolitelor și a ridicării maselor de piatră în vechile
temple și la piramide.” 

În consemnarea vizitării vestigiilor antice, Argetoianu face dovada solidelor sale
cunoștințe de egiptologie, rezultat nu numai al culturii sale, ci în egală măsură al re-
venirilor sale în Țara Faraonilor. 

„Am fost de mai multe ori la piramide și ziua pe soare și noaptea pe lună – un
adânc și nepregătit sentiment de evadare în Timp m-a cuprins de fiecare dată”. 

Și mai jos urmează comentariul unui critic de artă: „Văzut la lumina zilei Sfinxul
apare ca o enigma și în artă: un cap de o înaltă expresie și de o concepție genială pe un
trup aproape ridicol. Văzut la lumina lunei, Sfinxul iși recâștigă din prima clipă toată
valoarea lui supranaturală. Fața Sfinxului, cu ochii lui de piatră îndreptați într-o în-
cordare vie și netulburată spre nemărginitul șesului - ce apare nemărginit numai noaptea
- trebuie privită din spre stânga ei în perspectivă cam trei sferturi”. 

Și o observație pertinentă de artă comparată: „Surâsul Monei Lisa iluminează
taina unei singure vieți; surâsul Sfinxului cuprinde și tulbură misterul unei lumi
întregi........Cioplitorul de piatră care a sculptat capul Sfinxului e cu siguranță cel mai 
mare artist din câți ne-au lăsat nepieritoare opere și dacă numele lui a rămas
necunoscut, e probabil fiindcă mâna lui a fost condusă de însuși Dumnezeu, căruia nu-i
place să-și dea întrupările în vileag”. 
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Este evident că nu avem de a

face doar cu niște însemnări de
călătorie, ci cu un amplu eseu de
istorie și artă, opera unui autentic
scriitor. În carte găsești prezentarea cu
suport științific, cu citate din autori
iluștri de lucrări despre Egiptul antic
(precum Moret, amintit cu „descripția”

unuia dintre cele mai impresionante
edificii: Sublimul sublimului, ridicat
sub dinastia a XVIII-a (pe la anul 1500
A.C.), de la Deir El 
Dacă din 1935 până în zilele noastre,
săpăturile arheologice au mai oferit
Egiptului noi obiective turistice cu
vestigii antice, competenta redare a
călătoriei domnului Argetoianu te
convinge că a văzut aproape tot ce era
de văzut. 

Ce păcat că nu am avut norocul
să fi avut cartea aceasta înaintea
„periplului nostru în Tara Faraonilor”.
Cartea reprezintă și o interesantă

cronică mondenă a Alexandriei, Cairo-
ului anilor „30”, prezentând persona-
lități ale vremii, precum și societatea în

ansmblul ei. 
Orice prezentare nu poate înlocui

plăcerea lecturii acestei lucrări și
revelația unei lumi trecute, dar încă
atât de vie prin moștenirea lăsată

omenirii. 
Deaceea cred că ar fi benefic să

se găsească un editor care „să se
sesizeze din oficiu” în vederea unei
reeditări (dacă n-o exista vreuna de
care să nu avem cunoștință). 

Întoarcerea de la Alexandria la
Constanța au săvârșit-o eroii noștri tot
pe Mediterana și Marea Neagră, cu
vaporul „Dacia” (la ducere folosiseră
vaporul „Regele Carol”), adică în anii
„30”, România avea  vase de pasageri !
O tempora! 
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