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Marţi...

. 

La Mulţi Ani de 8x10 ori, Florine! Să-ţi dea Domnul tot ce-ţi doreşti! 

Ai răbdare să-l asculţi pe „mezinul” Costel ? Asta-i de bine ! 
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….31 martie 2015 ! A trecut un trimestru al acestui an , 
pe care abea, parcă a fost ieri, l-am cântat, băut şi 
petrecut la malul mării ! An în care „vechimea minimă” 

a întregului efectiv activ al MECANICILOR’61 atinge ¾ 
de secol ! Hm ! E ceva, nu-i aşa?  

Totuşi, timpul sboară cu o viteză absolut inacceptabilă. 
Oare din cauza rezonanţei Schuman, despre care elita 
spirituală afirmă că este într-o continuă creştere? 

Afirmaţie contrazisă însă de oamenii de ştiinţă. Dar 
atunci însă, de ce această entitate convenţională dar 

matusalemică, face legea existenţei noastre şi siste-
mului nostru pe Tera ? Eh, gata ! Gînduri de fiinţă 
cugetătoare.....dar necunoscătoare ! 

Până una alta, trăim „sincron” cu o advărată „haraba-
bură” de evenimente care ne supun unor bombarda-
mente media tactice, specifice operaţiunilor militare, 

astfel încât, pot să spun, că ne putem „pierde uzul 
raţiunii”, a la Caragiale! Păi hai să vedem câte ceva: 

– sboruri civile, burduşite cu oameni, dispar de pe 
radare, sau sunt pur şi simplu doborâte, uneori cu 

explicaţii absolut  incredibile, sau fără nici o explicaţie. 
– cei doi mari jucători mondiali intră, vizibil, într-o fază 
de acutizare a relaţiilor lor şi s-ar parea că pun,din nou, 

omenirea în pericol maxim, prin declanşarea unui al   

2-lea aşa zis „război rece”. Unii vorbesc despre  
instalarea  unei noi „cortine de fier”, de data aceasta cu 

tangenţă şi la graniţele de Est ale RO.  
Ceilalţi se leapădă de satana, în fiecare zi, dar îşi 

zăngăne, cu nonşalanţă,  armele nucleare. 
Între timp, „îşi fac mâna” cu niscai jocuri de război, pe 

teritoriul altor state, unde mor în fiecare zi, soldaţi „fără 
identitate” şi civili, cu sau fără uniformă militară. 

– În R0, schimbarea de regim, urmare a alegerilor prezi-
denţiale de la sfârşitul anului trecut, a plasat susţi-
nătorii celor două regimuri într-o bătălie, pe viaţă şi 

pe.....puşcărie, asistată dela distanţă de o „Înaltă 
Poartă”, modernă, dar ...distală, foarte determinată să 

beneficieze în interes propriu (orizontul 2025) de avan-
tajele geo-strategice oferite de proaspătul ei vasal. 
     Şi acum, în încheierea acestui scurte reviste de 

evenimente „harababuristice”, vă propun un scurt 
exerciţiu de gândire: 

 
In contextul situării RO în spaţiul menţionat mai sus: 
1) nimeni nu ignoră România; 

2) nimeni nu doreşte România. 
 Tezele, aparent paradoxale, pot fi conciliate in următoarele enunţuri alternative: 
- nimeni nu vrea România ca partener, dar toţi o vor ca satelit; 
- nimeni nu vrea sa se coordoneze cu ea, dar toţi vor sa li se subordoneze; 

- nimeni nu o vrea independentă, toţi o vor colonie; 
- nimeni nu o accepta drept membru al familiei sale, dar nimeni nu doreşte ca ea sa 
  devina membru al altei familii. 
  Lozincă : „Trăiască România ,Stat Naţional, Independent şi Suveran ! Ţara Moşilor 

  şi Strămoşilor Noştri !” Uraaa ! Ce părere aveţi ?(vezi şi la pag. 21) 
 

Dar noi ? Păi noi ne vedem de-ale noastre. Nu ne prea 

place revista, dar nu prea există un consens pe idea 
„Cum ar trebui să fie. Sau să nu fie ! ” Aşa că mergem în 
continuare !   Ura şi la gară, fraţilor ! 

  Sursa: MECANICII’61,  An 11, #107,  aprilie 2015 EE                          Radu  GRUIA   

RRaduGRUIA 

Marți..... 



3             MECANICII ’61 POLIBUC An 11, # 107, aprilie 2015 EE  

 

 

  Au participat : 

Adelina şi Stănel BONE, Florin DRĂGĂNESCU, Coca şi Costel DUMITRU  
Adriana DUMITRESCU, Mihai ENE, Mihaela TIHAN şi Nae ENESCU, Gabi şi 
Vali GHEORGHE, Ileana şi Radu GRUIA, Costel MARIN, Rodica NICOLESCU, 
Nina OLARU, Adrian POPA, Luci şi Ionel STĂNESCU, Maria APOSTOLESCU 

şi Radu STOIAN, Ana şi Mirel VANCA, Mircea ZAINEA (24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagini „capturate” de Nae Enescu şi Radu Gruia  
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Gabi, Vali şi Nina. 

Armonie. 

Un cuplu ...asigurat ! 
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Supărat sunt Doamne, eu ! 

Un grup...radios ! 
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Nae VS Certitudini/(in)certitudini 

Campionii noştri la proba de 
„dans continuu” ! 
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Ileana Venera Gruia . 

Mai nou, formator de branduri personale ! 

Coca şi Adriana. Două Doamne  
familiarizate cu noţiunea de „leadership” ! 
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Nu mai sunt deloc supărat ! 

Familia Lucia & Ionel Stănescu + Vecinu’ Nelu ! 
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Nae victorios în disputa cu certitudinile ! 

Vali şi Rodicuţa. E Pace. 
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Maria Apostolescu 
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Adrian Popa (cam îmbufnat) şi 

Stănel Bone. Alias Vlăscenii ! 

Mai multe Doamne şi un Domn ! 
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Reputata Asociaţie A & S Bone ! 

Rodica și Nina. Fit  necondiționat ! 
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Asociația  G & V. Ibidem ! 

Asociaţia M & N. Fit publicitar ! 
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Adrian Popa. Lectură. 

IM.Ambient curent. 
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 Musée des Impressionnismes din 
Giverny, fost până în 2009 Muzeul 

de Artă american, care prezenta o 
parte din colecţia fundaţiei omului 

de afaceri Daniel Terra (†), trecând 
în proprietatea statului francez, 
prezintă la cinci de la înfiinţare, 

asociindu-se cu aceeaşi fundaţie, o expoziţie consacrată artei americane 
între 1880 şi 1900. Dintre picturile importante ale expatriaţilor, unele ale lui 
John Singer Sargent, James McNeill Whistler şi Mary Cassatt, care 

provenea dintr-o veche familie de imigranţi francezi, au rolul lor în istoria 
impresionismului. 

Mary Cassatt, stabilită la Paris încă din 1865, unde tablourile ei atrag 
atenţia lui Degas, a expus de patru ori cu grupul impresioniştilor. 

John Singer Sargent, după ce a pictat în Franţa şi Anglia mai mult 

portrete, câştigându-şi o reputaţie şi o clientelă avută, a avut ocazia să-l 
picteze pe Monet la Giverny în mijlocul naturii, gen pe care l-a continuat, 

utilizând tehnicile impresioniste. Apoi a continuat şi activitatea de portretist 
la Londra şi în Statele Unite.Alte picturi, ale lui Theodore Robinson sau 
Childe Hassan arată asimilarea progresivă de către ei a tehnicilor 

impresioniste la Giverny, sub influenţa lui Monet, sau la Paris.Expoziţia mai 
prezintă şi mişcarea de pe celălalt mal al Atlanticului, prin operele lui 
William Merritt Chase, Edmund Tarbell, Frank Benson şi John Henry 

Twachtman. 
   

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Impresionismul şi Americanii  
şi Caillebotte la Yerres 

Sursa: MECANICII’61, An 11, # 107, aprilie 2015 EE                                                          Nicu SURUCEANU 

Mary Cassatt 
Femeie cu un copil în braţe 

Mary Cassatt 
Vara 
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John Singer Sargent 

Lady Agnew de Lochnaw 

John Singer Sargent 

Tânără cerşetoare pariziană 

James Abbott McNeil Whistler 

Nocturnă în albastru şi argintiu 
James Abbott McNeil Whistler 

Nocturne – The Solent 

John Singer Sargent 

Monet pictând la marginea padurii 
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Theodore Robinson 

Procesiune nupţială 

Theodore Robinson 

Capri 

Childe Hassam 
Union Square primăvara 

William Merritt Chase 

In parc 

William Merritt Chase 

In apropiere de plajă 

Edmund C. Tarbell 

Trei surori 

Edmund C. Tarbell 

In livadă 
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     Gustave Caillebotte are 12 ani în 1860, când 

descoperă această proprietate pe care tatăl său, 
industriaş prosper, a cumpărat-o la 25 km sud de 
Paris, la Yerres,  pe malul râului cu acelaşi nume. 

Până în 1879, când a fost vândută, aici şi-a 
petrecut vacanţele împreună cu numeroasele rude 
care-i vizitau, şi tot aici îşi începe activitatea de 

pictor. 
 Proprietatea se compune din corpul de locuit « Le 

Casin », cu fronton şi coloane, o fermă, orangeria, 
un chalet elveţian, capela, un chioşc, o gheţărie, o 
grădină de legume de 4500 m2 şi un parc de 11 ha 

mărginit de râu. Parcul îţi permite să vezi locurile 
care l-au inspirat pe Caillebotte în realizarea 

unora din cele  mai reuşite tablouri ale sale. 
   

  
 

Printre temele preferate ale artiştilor din perioada impresionistă erau 
cele în care era prezentă apa, din cauza caracterului ei schimbător, al 

strălucirii suprafeţelor, a culorii ei mereu diferită şi a reflectării luminii pe 
suprafaţa ei. 

Expoziţia, care reuneşte 43 de capodopere ale lui Caillebotte începe cu 

un triptic prezentat la cea de a 4a expoziţie impresionistă la Paris în 1879. 
Este vorba de Pescuitul cu undiţa, Bărbaţi făcând baie în Yerres şi 
Caiace pe Yerres. 

Frank W. Benson 

Eleanor 
John Henri Twachtman 

Canion în Yellowstone 

Le Casin Ferma Orangeria 
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Din seria urmatoare, cel din mijloc, intitulat Yerres, efect de ploaie, pictat 

în 1875 este printre primele în care Caillebotte a atins maturitatea sa de 
pictor. 

   
Primul tablou arată întinderea parcului proprietăţii, în planul 

îndepărtat văzându-se « Le Casin ». Intr-al doilea se vede poarta de intrare în 
grădina de legume.  

 
Caillebotte a fost unul din colecţionarii cei mai cunoscuţi şi generoşi ai 

epocii, nu numai de tablouri, ci şi de timbre. O mare parte a acestei colecţii, 
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constituită împreună cu fratele lui, Martial, poate fi văzută şi astăzi la 
British Library la Londra. 

 

   
 
 

A fost şi un cunoscut arhitect naval, proprietar de şantier, regatier şi 
vice-preşedinte al Cercle de la Voile de Paris. Intr-o perioadă, se pare că se 

ocupa mai mult de participarea la regate decât de pictură. 
 

   

 
In acelaşi timp era un horticultor emerit, având aceeaşi pasiune ca 

Monet. La Petit-Gennevilliers, unde s-a stabilit în 1888, şi-a construit o 

mare seră pentru flori rare, printre care orchidee, pe care le picta. 
Proprietatea Caillebotte aparţine din 1973 comunei Yerres, orăşel de 

cca 30 mii de locuitori, care a restaurat-o complet şi i-a permis astfel să-şi 
reia aspectul de pe timpuri, cu casa cea mare cu colonadă, ferma 
transformată în centru de artă şi expoziţii, orangeria, gheţăria, grădina de 

legume şi parcul. Este înscrisă în « Inventarul Suplimentar al Monumentelor 
Istorice » şi a primit în 2012 labelul de « Maison des Illustres » din partea 

Ministerului Culturii şi al Comunicării. 
 
 

 
 
 

 
 

 

Biliardul Lecţia de pian Pictorul sub umbrelă 
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NR. Parcă mai intens decât ne putem imagina, trăim acum o perioadă care ne
solicită la maximum discernământul şi capacităţile de percepţie şi interpretare
a unor evenimente de o importanţă deosebită. Problema este că deşi realizăm
importanţa lor, ne dăm în acelaş timp seama că…nu prea suntem în stare să
extragem informaţia « utilă » de cea falsă, servită din abundenţă în scop de
manipulare. Este cu atât mai dificil cu cât, în ultima perioadă, contextul global
a devenit, cel puţin pentru noi, absolut inextricabil ! 
Luând în considerare, doar volumul de informaţie care ne parvine, într-o
singură zi, este suficient să  ilustrez pe deplin, gradul respectiv de dificultate.
Despre ce este vorba : toată lumea se « împiedică » de zona de importanţă
« geo-strategică » în care ne aflăm şi de implicarea marilor jucători mondiali în
zonă. Iată de ce consider că este util să încercăm să cunoaştem  opiniile unor
surse de referinţă în domeniu :  Stratfor in SUA şi   Schloer  Consulting
Group din Germania.  

Prognoza Stratfor pentru al 2-lea trimestru 2015 
(fragmente) 

Analiză 

Politica externă a superputerilor lumii se maturizează.Conform aşteptărilor
noastre, Statele Unite îşi reduc prezenţa în Orientul Mijlociu în timp ce îşi

refocusează atenţia pe frontierele europene terestre cu Rusia. Cum Statele
Unite îşi dezvoltă opţiunile în aceste zone de tulburări, Euroasia va fi în

central atenţiei în acest sfert.  
Un balans al  strategiei  de forţă a Statelor Unite va fi  pe deplin semnificativ
în Orientul Mijlociu. Statele Unite joacă încă un rol critic în multiple

conflicte din regiune, dar   vor înceta să se mai plaseze ele însele în miezul
acestor conflicte sau să aibă opţiuni partizane.  Ca urmare forţele sunite vor
depune eforturi deosebite pentru controlul rivalilor persani şiiţi 

Deşi Arabia Saudită se află acum în luminile rampei, atenţie la Turcia care
va începe să joace un rol mai hotărât în zonă presându-şi vechii săi rivali,

Iranul şi Rusia. 

Rusia va privi cu nervozitate cum Statele Unite continuă să realizeze un arc

aliat de-alungul graniţelor sale terestre. Chiar dacă Rusia ar fi « pusă la
colţ », nu ne  aşteptăm ca Moscova să îşi asume riscul să întreprindă acţiuni

militare importante în Ucraina, în acest sfert.  Intensificarea stresului
economic va fi de natură să amplifice fisurile din Kremlin, în timp ce
autoritatea  de  control Preşedintelui  Vladimir Putin, se va eroda în mod

vizibil. 

Geopolitica pe. ... 
pe înţelesul nostru! 

Sursa: MECANICII’61, An 11, # 107, aprilie 2015 EE                                                            Internet 
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Rusia crează disensiuni în Bloc.  
Criza din Ucraina şi detbaterile ar trebui purtate negocierile cu Rusia va 

continua să genereze fricţiuni în interiorul UE, unele ţări  continuând să 
preseze pentru relaxarea sancţiunilor împotriva Moscovei, în timp ce altele 

doresc să le extindă şi să le amplifice. 
Datorită acestor disensiuni, Membrii UE ar dori să păstreze status quo 
pentru încă trei luni, păstrând sancţiunile existente şi oferind astfel Rusiei 

timpul să dezamorseze  conflictul cu Ucraina. 
 
În acest sfert, Germania va continua strategia ei de evitare a escaladării 

concomitent cu menţinerea unei anumite presiuni asupra Rusiei. Pe de altă 
parte, ea va presa Moscova să contribuie la implementarea completă a 

prevederilor tratatului pentru Estul Ucrainei de la Minsk. Berlinul va apăra 
retoric sancţiunile împotriva Rusiei şi va ameninţa cu propunerea de noi 
sancţiuni în alternativa nerespectării termenelor convenite de încetare a 

focului. 
În acelaş timp, Germania va menţine deschise canalele de comunicaţie cu 

Moscova şi va presa Statele Unite să nu amplifice tensiunile cu Rusia. 
 
Între timp, ţările-cheie din Europa Centrală şi de Est vor continua să 

consolideze relaţiile lor bilaterale militare, economice şi politice cu Statele 
Unite. NATO va organiza o serie de exerciţii militare în România şi Bulgaria,( 
un an după unele similare  din Polonia, Lituania, Letonia şi Estonia). În mai, 

o delegaţie a Departamentului de Comerţ al US va vizita Rom-nia şi Polonia 
pentru a promova investiţii în domeniile informaţiilor şi sectoarelor de 

comu-nicaţii tehnologice. Ţările care întreţin relaţii tipice cu Rusia dar sunt 
legate de Vest, cum sunt Bulgaria, Republica Cehă şi Slovacia vor continua  
întărirea graduală a relaţiilor cu alianţa vestică. 

Alte ţări, cum este în mod deosebit Ungaria, va continua să balanseze între 
Rusia şi Vest. În timpul sfertului, Budapesta va face gesturi simbolice către 
Statele Unite, apărându-şi în acelaşi timp legăturile cu Rusia. 

În timpul Sumit-ului Parteneriatul Estic din Mai, UE este de acord să ofere 
asistenţă economică  şi suport politic Ucrainei, Georgiei şi Moldovei. Vor fi, 

de asemenea gesturi de apropiere cu Bielorusia, Bruxelles-ul şi Minsk-ul 
semnând unele acorduri pe probleme tehnice. UE vede în Bielorusia o 
importantă pârghie pentru menţinerea presiunii asupra Rusiei, dar 

Bruxelles-ul doreşte ca aceasta să aplice reforme democratice. 
 

Stratfor’s Second-Quarter Forecast 2015 

Analysis 

The foreign policy of the world's superpower is maturing. In line with our expectations, the United States is reducing its 
exposure in the Middle East while refocusing attention on the European borderlands with Russia. As the United States 
expands its options in these troubled spots, Eurasia will be in focus this quarter. 
  
A U.S. balance of power strategy will be on full display in the Middle East. The United States is still playing a critical role 
in multiple conflicts across the region, but it is no longer placing itself at the center of those conflicts or picking sides. As 
a result, the Sunni powers in the region will shoulder a heavier burden to keep their Persian Shiite rival in check. Saudi 
Arabia may be in the spotlight for now, but watch for Turkey to start playing a more assertive role in the region in 
pushing up against its old geopolitical rivals, Iran and Russia. 
 

https://www.stratfor.com/forecast/stratfors-second-quarter-forecast-2015
https://www.stratfor.com/geopolitical-diary/middle-eastern-balance-power-emerges?utm_source=paidlist-a&utm_medium=email&utm_campaign=04/13/2015&utm_content=Stratfor%26%23039%3Bs+Second-Quarter+Forecast+2015
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Russia will watch nervously as the United States continues building an arc of allies along the European borderland with 
Russia. Even as Russia is pushed into a tighter corner, we do not expect Moscow to take the risk of making a major 
military push into Ukraine this quarter. Intensifying economic stress will widen fissures within the Kremlin while Russian 
President Vladimir Putin's ability to manage this power struggle will visibly erode. 
 
Russia Creates Divisions in the Bloc 
The crisis in Ukraine and the debate on how to deal with Russia will continue to generate friction within the European 
Union, as some countries will push for a relaxation of economic sanctions against Moscow while others seek to extend 
and even expand them. Because of these divisions, EU members are likely to choose to preserve the status quo for 
three more months, keeping the existing sanctions in place and giving Russia more time to de-escalate the conflict in 
Ukraine. 
 
During the quarter, Germany will continue its strategy of avoiding an escalation while keeping some pressure on Russia. 
On the one hand, it will pressure Moscow to contribute to the full implementation of the Minsk agreement in eastern 
Ukraine. Berlin will rhetorically defend sanctions against Russia and threaten to propose additional sanctions if the 
terms of the cease-fire agreement are not met. At the same time, Germany will keep communication channels with 
Moscow open and pressure the United States not to escalate tensions with Russia. 
 
In the meantime, key countries in Central and Eastern Europe will continue to consolidate their military, economic and 
political relationships with the United States. During the quarter, NATO will hold a series of military exercises in 
Romania and Bulgaria (after a year of holding similar exercises in Poland, Lithuania, Latvia and Estonia). In May, a 
delegation from the U.S. Department of Commerce will visit Romania and Poland to promote investment in the 
countries' information and communication technology sectors. Countries that typically balance relations with Russia and 
ties to the West, such as Bulgaria, the Czech Republic and Slovakia, will continue their gradual shift toward 
strengthening relations with the Western alliance. 
 
Other countries, most notably Hungary, will continue their balancing act between Russia and the West. During the 
quarter, Budapest will make symbolic gestures to the United States while defending its ties with Russia. 
 
During the Eastern Partnership summit in May, the European Union is likely to offer minor economic assistance and 
political support to Ukraine, Georgia and Moldova. There will also be gestures of a rapprochement with Belarus, and 
Brussels and Minsk will reach agreements on technical issues. The European Union sees Belarus as an important lever 
in maintaining pressure on Russia, but Brussels also wants Belarus to introduce democratic reforms. 
 

Trăim într-o CORPORATOCRAȚIE. În corporație nu e 
democrație, e dictatură. TOTUL ne e dictat ! 

 

Hardy F. Schloer este directorul general executiv şi fondatorul grupului de 

consultanţă Schloer Consulting Group. Compania sa realizează analize 
geopolitice, economice şi strategice. Specialistul în geopolitică a vorbit 
despre conflictul din Ucraina şi despre poziţia României în această cauză. 

Potrivit acestuia, România trebuie să-şi croiască propria poziţie faţă de criza 
din Ucraina şi să discute separat cu Rusia, „pentru că România se află la 
graniţa unei probleme adevărate, nu Germania”. 
Schloer crede că Rusia va încerca să anexeze o parte din Republica Moldova 
şi că posibilitatea ca războiul din estul Ucrainei să devină nuclear este reală. 

„Cred că, în acest punct, Rusia este foarte interesată să preia partea estică a 
Moldovei. Asta ar însemna să captureze întâi sudul Ucrainei, să-i taie Kievului 
complet ieşirea la Marea Neagră, să ia Odessa şi întreaga zonă. Cred că 
aceasta este prioritatea Rusiei acum”, a spus Hardy F. Schloer. 
Schloer mai spune că aderarea ţărilor din Europa de Est la Uniunea 

Europeană a fost o greşeală: „Putea să fie Uniunea Est-Europeană, spre 
exemplu, şi nu ar fi fost deloc un lucru rău, pentru că ţările din Europa de Est 
au  istorii similare, culturi similare, precum şi probleme şi resurse similare. 
Spre exemplu, solul din Bulgaria şi până în Letonia este cel mai fertil din 
lume, cu oportunităţi minunate pentru irigaţii. Cred cu fermitate că România ar 
trebui să preia iniţiativa în crearea acestui coridor estic al cooperării 
economice, în primul rând pentru consolidarea sectorului agricol şi pentru ca 
regiunea să devină puntea agroalimentară dintre Est şi Vest. Europa de Est 

https://www.stratfor.com/weekly/ukraine-iraq-and-black-sea-strategy?utm_source=paidlist-a&utm_medium=email&utm_campaign=04/13/2015&utm_content=Stratfor%26%23039%3Bs+Second-Quarter+Forecast+2015
https://www.stratfor.com/analysis/divisions-will-delay-eu-decision-russia-sanctions?utm_source=paidlist-a&utm_medium=email&utm_campaign=04/13/2015&utm_content=Stratfor%26%23039%3Bs+Second-Quarter+Forecast+2015
https://www.stratfor.com/analysis/divisions-will-delay-eu-decision-russia-sanctions?utm_source=paidlist-a&utm_medium=email&utm_campaign=04/13/2015&utm_content=Stratfor%26%23039%3Bs+Second-Quarter+Forecast+2015
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ar trebui să se concentreze de acum pe producţia alimentară, acolo stă 
adevărata valoare a regiunii, însă trebuie să lucreze la implementarea 
tehnologiilor moderne pentru a se eficientiza”. 
Acesta are un sfat pentru România, şi anume dialogul cu Rusia: „Angela 
Merkel discută cu Putin? Da. Preşedintele francez, Francois Hollande, discută 
cu Putin? Da. Premierul italian discută cu Putin? Da. Şi-atunci România de ce 
ar trebui să fie ca un copil care să facă ceea ce-i spune părintele UE să facă? 
România trebuie să se trezească, să se emancipeze şi să gândească pentru 
ea însăşi, să acţioneze pentru ea însăşi şi să acţioneze regional. Pentru că 
România este la graniţa unei adevărate probleme, nu Germania, nu Franţa, 
nu Italia.   Şi atunci de ce ar trebui să ia ei decizii pentru România? Evident, 
este un interes european comun şi evident că România, Germania, Franţa şi 

Italia şi toţi ceilalţi vor acţiona împreună, cu respect şi interes comun. Însă 
asta nu înseamnă că România n-ar trebui să ridice ochii şi să privească către 
zonele în care are ded lucrat pentru a începe să se definească individual ca 
lider regional şi să-şi înceapă negocierile. Pentru că este în joc securitatea 
României, nu a Germaniei”. 
Schloer mai spune că lumea se va schimba masiv în următorii 10-20 de 
 ani:„În perioada 2025-2035 vom trece printr-o tranziţie fantastică. Probabil 
că vom avea o singură monedă la nivel mondial, dacă vom mai avea monedă. 
Nu avem neapărat nevoie de monedă, ea este mai degrabă o barieră. La fel şi 
bursele şi sistemele financiare. Toate sunt bariere. Guvernele sunt absolut 
inutile. Nu ne mai trebuie la nimic. Putem înlocui tehnologic tot ceea ce fac 
acum guvernele pentru noi. Putem crea astăzi tehnologii care să ţină cont de 
nevoile tuturor, de problemele de mediu, de securitate şi să creeze echilibru 
între toate provocările şi toate resursele pe care le avem.   Trăim într-o 
corporatocraţie, nu într-o democraţie. Corporaţiile dictează cine câştigă 
alegerile, pentru că finanţează campaniile. Ei controlează activităţile de lobby 
şi dictează ceea ce ar trebui să credem, corporaţiile deţin presa, aşa că presa 
transmite mesajele lor. Totul este foarte bine organizat, iar această 
organizaţie nu vrea să renunţe şi să dispară pur şi simplu pentru că această 
organizaţie consideră că trebuie să controleze totul. Şi, apropo, o corporaţie nu 
este o democraţie. Nu funcţionează aşa. Toate corporaţiile sunt dictaturi. 
Trăim într-o lume în care totul, mai mult sau mai puţin, ne este dictat”. 
 

NR. No comment ! L-a depăşit chiar şi pe expertul sovietic, care ne trimetea 

pe toţi de pe aici la munca câmpului ! 
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La începutul lunii martie a.c. a plecat dintre noi colegul și prietenul Dan Filipescu. 

 Dan a suferit mai bine de trei ani de Parkinson, boală care în ultimul timp se 

agravase. Deasemeni a trebuit operat de adenom de prostată, boală ce nu a mai putut fi 

controlată cu medicamente.  
 În cărțile jubiliare ale promoției „Mecanicilor ’61”, tipărite cu ocazia întâlnirilor 

cincinale, Dan Filipescu figura cu adresa str. Aosta, nr. 32, Sinaia. În realitate, el a avut 
domiciliul în orașul Codlea, str. Bârsa, nr. 10, sc. A, ap. 9, unde a locuit mai mult de 45  

ani. 
 În vila din stațiunea Sinaia, s-a născut și a copilărit Dan Filipescu, împreună cu 

sora lui mai mică, de profesie arhitect, care s-a ocupat ca fratele ei să aibă tot ce îi era 
necesar în ultimii ani de viață.  

După terminarea facultății, Dan Filipescu a făcut stagiatura la Întreprinderea de 

Mecanică Fină Sinaia. Dragostea pentru profesia de inginer mecanic, specialitatea utilaj 

chimic, l-a îndemnat să caute un loc de muncă adecvat. 
 Dorința lui s-a materializat și după terminarea primului an de inginer stagiar, s-a 

transferat la Ministerul Industriei Chimice în cadrul Întreprinderii „Colorom” Codlea. 
 Cunoștințele solide dobândite pe băncile Institutului Politehnic București au dus 

rapid la evidențierea lui ca inginer mecanic la „Colorom” Codlea. După ce a lucrat câțiva ani 

la Serviciul Mecanic șef, Dan Filipescu a fost promovat în funcția de inginer șef al atelierului 

de proiectare și tehnologie din cadrul întreprinderii, funcție pe care a deținut-o până în anul 

1993, când „Colorom” Codlea - din lipsă de comenzi (piața românească începuse să fie 
invadată de produse importate) și un management defectuos al conducerii societății – a 

intrat în faliment. 
 Dan Filipescu s-a orientat rapid la situația nou creată, a mers la Oficiul pentru 

Protecția Consumatorilor Codlea și după un interviu sumar, a fost angajat. A lucrat la 

O.P.C. Codlea până în anul 1998, când s-a pensionat, la vârsta de 62 ani.  
 În continuare voi relata o întâmplare, petrecută imediat după revoluție, când l-am 

revăzut pe prietenul Dan Filipescu. Într-unul din cotidienele care erau tipărite la aceea 
vreme, era inserat un anunț în care S.C. Colorom S.A. Codlea organiza un concurs pentru 

studiu de fezabilitate și proiect de execuție privind investiția: „Modernizarea stației de 

epurare a S.C. Colorom S.A.”. 
 Unul din colegi a citit anunțul și mi l-a arătat și mie. I-am spus că nu mă 
interesează, deoarece nu aveam nici-o șansă să obținem acest contract de proiectare. 

Informația colegului a ajuns și la directorul institutului ing.Gh. Bălteanu. Acesta m-a 

chemat la el și mi-a propus să plec la Codlea, pentru a participa la licitație. 

 Argumentele mele în sens negativ, nu au fost luate în considerație de director. 

Acesta a chemat secretara și a rugat-o să-mi facă delegație pentru Colorom Codlea. 
 Mi-a urat succes și drum bun. 

 În ziua când era organizată licitația, m-am prezentat la Colorom Codlea la ora 8.00. 

Am întrebat portarul unde îl pot găsi pe inginerul Dan Filipescu. 

 M-a îndrumat să merg la etajul II, în pavilionul administrativ, unde se afla biroul 
inginerului Filipescu și mi-a reținut legitimația de serviciu.    

 Reîntâlnirea cu Dan Filipescu a fost emoționantă. 
 A pus imediat secretara să-mi facă un ceai și a rugat-o să nu fie deranjat. I-am spus 

pentru ce am venit la Colorom, iar el, fără a încerca să mă descurajeze, cu diplomație mi-a 

spus că va fi prezent la licitație reprezentantul S.C. IPROCHIM S.A., proiectantul general al 

lucrărilor de tehnologie și construcții – instalații al S.C. Colorom S.A. 

 Am stat de vorbă până la ora 1000 când a trebuit să coborâm în sala de consiliu la 
etajul I. 

      In memoriam 

În amintirea colegului 

Dan FILIPESCU 
 Sursa: MECANICII’61, AN 11, # 107, aprilie 2015 EE                                                                          Radu STOIAN 
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  Au venit la licitație crema proiectării din institutele bucureștene și Brașov. Am 

întâlnit doi foști colegi din Politehnică, care au terminat alte facultăți și erau din promoții 

mai mari. Unul dintre politehniști era inginerul Mircea Iliescu, șef proiect în cadrul 

Iprochim. Mircea Iliescu a terminat Institutul Politehnic Bucuresti, Facultatea de Chimie 
Industrială -  promoția 1960. În anii cât a fost student, a jucat rugbi în prima divizie a țării 

la echipa „Știința” București. 

 Mircea Iliescu, un jucător foarte dotat, ajutat și de un fizic robust, a fost curtat și de 

echipa națională pentru postul de flanheur în linia a II-a din grămadă. După terminarea 

facultății, l-a angajat imediat Întreprinderea „Grivița Roșie”, care - la vremea respectivă - 

avea una din cele mai bune echipe de rugbi din România (echipă condusă de celebru 
internațional Viorel Moraru). 

 În 1962 m-am revăzut cu Mircea Iliescu la Întreprinderea „Grivița Roșie”. 

 Relația noastră a fost deosebit de bună. Cu toate că au trecut mulți ani, Mircea, 

când m-a văzut, a sărit de pe scaun și m-a îmbrățișat. La sfârșitul ședinței a venit lângă 
mine și m-a întrebat cu ce mă întorc la București. 

 Când a aflat că merg la gară pentru a lua un tren, m-a invitat să merg împreună cu 
el, cu o mașină Dacia cu care îl trimisese în delegație IPROCHIM-ul. 

 L-am rugat să mă scuze 10 minute, pentru a merge să-mi iau rămas bun de la Dan 
Filipescu. Mircea, cănd a auzit numele lui  Filipescu, a izbucnit într-un șuvoi de laude și 

complimente pentru Dan Filipescu: „Radule, fostul tău coleg Dan Filipescu, este un inginer 
remarcabil. Am lucrat împreună cu el la două investiții: modernizarea întreprinderii Colorom și  
dezvoltarea întrreprinderii cu creșterea semnificativă a capacității de producție. M-a ajutat 
enorm în derularea celor două investiții, mai ales la prima unde eram boboc ca șef de proiect”. 
 A mers împreună cu mine, s-a îmbrățișat cu Dan Filipescu, lucru pe care l-am făcut 

și eu.Vreau să remarc că în acele aproape două ore, cât am stat la taclale cu Dan Filipescu, 

a insistat să afle noutăți, în mod deosebit despre Corina Firuță și Titi Chirițoiu. 
 A evocat momentul când, în primăvara anului 1958 - noi eram studenți în anul III - 

eu mă aflam cu Nea Popescu Valentin într-o plimbare în apropierea casei în care stătea el, 
pe str. Traian, intrarea Arpaș. Cănd am ajuns pe str. Mecet, Valentin mi-a spus: „Bă 

Mustăciosule, vrei să vezi unde stă Dan Filipescu?” A mai mers foarte puțin, s-a oprit în 

dreptul unei case boierești și la etaj, într-o garsonieră închiriată, locuia colegul nostru 

Filipescu, care a deschis fereastra și ne-a făcut cu mâna. 
 La București, când m-am întors din delegație, am constatat că îmi lipsește legitimația 

de serviciu. L-am sunat pe Dan Filipescu și în trei zile am primit un plic cu legitimația și pe 

o foaie albă de hârtie era desenat un fluturaș. Dacă nu mă înșel, cred că Firuță Corina l-a 

poreclit „Fluturașul”. 

Dan Filipescu a lucrat ultimii ani înainte de pensionare la O.P.C. Codlea. Vărul 
Mariei Apostolescu, Puiu, om de afaceri în orașul Codlea l-a cunoscut pe Dan Filipescu. Mi-
a spus despre el că era unul din inspectorii respectați în cadrul O.P.C.. Dan Filipescu a fost 

unul din oamenii cu principii morale solide și de o cinste ireproșabilă. 

În anii de suferință premergători decesului, sora lui a angajat un asistent medical cu 

numele Paul, care să-l îngrijească. Deasemeni, a plătit o menajeră ca să facă curățenie și 

mâncare. Cinste ei! Puțini frați sunt așa de apropiați. 

Dumnezeu să-i ierte păcatele şi să-l odihnească în pace! 
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Radule, iţi trimit nişte explicaţii privitoare la conţinutul cărţii. Cartea poartă 
numele primului capitol, care a apărut în limba română și a fost publicat în 

cartea* noastră din 2006. Capitolul doi a fost scris acum câţiva ani, după ce 
Teflontante (Frau Merkel) a 

anunţat renunţarea la energia 
nucleară. Treaba asta m-a 
enervat foarte mult și după ce 

am scris articolul l-am publicat 
pe internet. Titlul este „Ist 
Deutschland noch zu retten?” 

(Se mai poate salva Germania?).  
În acest capitol se descriu 

problemele economice şi politice 
care pot duce ţara la ruină. 
Ultimul capitol „Unser weg zum 

Kolapps” (Drumul nostru spre 
colaps) este special dedicat 

descrierii sistemului actual 
financiar, bazat pe efectul 
dobanda/dobanzilor, care are 
defecţiuni fatale și care produce 

la fiecare 30 – 40 de ani o 
puternică criză economică. Bine 
înțeles ca am propus și soluţia 

potrivită care este cunoscută de 

câteva decenii. În acest capitol 
am descris și cauzele acestei 
situaţii și anume: 

-prima cauză este faptul ca 
toţi politicienii, în toată lumea și 

de orice culoare politică, sunt 
niște criminali, care ar trebuii să domicilieze în închisori.  

- a doua cauză este prostia umană pentru că oamenii accepta astfel de 
situaţie. Ca argument am dat zicala lui Einstein și Ion Creanga. Ion Creanga 
spunea „Eu știu ca sunt prost, dar când mă uit în jur sunt mulţumit”. 

Numarul ISBN este:  978-3-7375-2337-0. Editura „Epubli” Berlin. 

Eu cred ca dacă se comandă cartea la o librărie nu este nevoie să 
plătești poșta. Nu știu cum este în Romania. Aș putea sa trimit câteva cărți  

nepoatei mele, la libraria ei pentru carţi în limbi străine pe Arh. Ion Mincu 
nr.17. 

* Monografia II. „Cartea albastră” 

Sursa: MECANICII’61, An 11, # 107, 1prilie 2015EE                                                          Sergiu Valentin LIPCAN 
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Cuprins 

Dan Filipescu 

“In sfirşit am devenit bunic.Soţia fiului meu 
 a născut pe 8 feb. o gagicuţă proaspătă.”  
 

 


