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Corina Firuţă, Cucu Mihai Dogaru, Prof. Dr. Ing. Marcel Şegărceanu (91 de ani), Prof. Dr. Ing. Voicu Tache, Şerban Teodorescu, Vasile Aleşincu, Lucian

Voiculescu, Nicu Suruceanu, Ozi Joel, Constantin Dumitru, Adelina Bone, Ana Vanca, Gigi Sorescu, Ion Stănescu, Adrian Popa , Artemiu Vanca,

Ştefania Vâlceanu, Gabi Gheorghe, Florian Drăgănescu, Mihai Ene, Mircea Zainea, Riri Pop, Rodica Anca Delcescu, Vasile Gheorghe, Erica Joel, ,
Dorel Miron, Rodica Nicolescu,Dan Ştefănescu, Marin Moise, Ilie Vâlceanu, Constantin Marin, Stan Bone, Constantin Chiriţoiu, Nina Olaru, Radu
Stoian , Radu Mihalcea, Nicolae Enescu. Din fotografie lipsesc :Florica Albu, Gheorghe Calea, Radu Gruia şi Titus Borlan.
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La 55 ani de la absolvire a Mecanicilor ’61 -

Un bilanț încă pozitiv
Sursa: MECANICII’61, Anul 12, # 123, octombrie 2016 EE

Autor Adrian POPA

Analizat statistic, momentul 23 septembrie 2016, adică al întâlnirii noastre ocazionate de
sărbătorirea a 55 de ani de la absolvirea Politehnicii de către studenții „de la Mecanică”, poate fi
socotit pozitiv, pe temeiuri aritmetice, atâta timp cât procentul: în viață cu certitudine (62
absolvenți) per total absolvenți (120) este de 51,7%. Și – pe aceiași direcție optimistă - procentul:
participanți la actuala agapă 33 per total absolvenți cu certitudine în viață este de 53%.
În „analiza statistică” încercată asupra evenimentului, am luat în considerare și marile „pete
negre” din catalog, colegi despre care nu mai știm nimic sau aproape nimic cert - și asupra acestei
categorii trebuie să punem umărul toată promoția în viață (mai ales colegii de grupă) să aflăm
situația reală actuală a acestora - dar indiferent de încadrare (la „cert în viață” sau decedați),
aceasta nu va schimba cu nimic constatarea „încă pozitivă” din preambul.
Conform programului din timp anunțat (cu unele bruiaje de organizare privind modificarea
datei de 23 septembrie, undeva la începutul lunii și apoi cu revenirea definitivă pe 23 – pentru
întâlnirea în amfiteatru), ceea ce a produs deloc dorita absență a „canadienilor” Sorin și Rodica
Dinescu, ne-am întâlnit – toți cei doritori și capabili a se ține pe picioare – în penultima vineri a lui
Răpciune în amfiteatrul de la parterul corpului L, în care, pe vremea noastră, era decanatul și
secretariatul facultății de Mecanică. Unii au susținut în această aulă examenul de stat, diverse
examene de an, precum cel de „Matematici speciale” cu marele C. Ionescu-Bujor etc.
Deci, în această sală încărcată de amintiri sentimentale, la ora 930, anunțată ca debut al
manifestărilor agapei, pe primul rând erau etalate darurile Rodicăi Bărănescu și lui Radu Mihalcea
(tradiționalul carnet de notițe și surpriză: câte o confesiune editorială a fiecăruia dintre cei doi,
despre parcursul prin viață până acum), însemnele – suveniruri pregătite de Asociație (breloc,
ecuson, atestat de participare) și un cadou al „Moșului DC”(de Călugăreni) – conform botezului
lui Gulie - și anume cel mai recet număr al revistei „Călugărenii lui Mihai Viteazul”, pe care acesta
o păstorește ca redactor șef de peste 20 de ani.
După obișnuitele frământări organizatorice, când absolvenții prezenți au fost reinventariați,
s-a dat O.K.–ul pentru începerea „ostilităților”.
Colegul Dumitru Constantin, președintele Asociației „Promoția ’61 Mecanică” a deschis
întâlnirea prin a invita alături de dânsul la prezidiu pe domnii profesori Voicu Tache și Marcel
Segărceanu, dascălii noștri la specialitățile TCM și respectiv la „Mașini Agricole” și pe doi dintre
colegii noștri: profesorul universitar emerit Florin Drăgănescu și Radu Gruia, care urma să joace
rolul ingrat al moderatorului în același timp cu acela de prezentator al unui show proiectat,
conceput de el însuși pe computer.
După tradiționalul GAUDEAMUS IGITUR afișat bilingv pe ecran și cântat în surdină de
laptop-ul prezentatorului, s-a afișat catalogul promoției în ordinea grupelor (în ordinea numerotării
lor în anii studenției), iar la strigarea numelui de către moderator, preopinentul prezenta succint o
„situație la zi”, evitând – pe cât posibil – a vorbi despre lucrurile care se știu despre el (din cele
trei volume ale Monografiei promoției sau din revista „Mecanicii ’61”). Cu doar cîteva excepții,
aproape toți s-au încadrat în timpul impus de bunul simț.
Despre unii dintre absenți, colegii din amfiteatru – mai ales din apropierea „subiecților” –
au venit cu informații interesante și inedite. Astfel, profesorul Nae Enescu ne-a spus că familia
Dinescu a fost chiar în luna septembrie în țară, dar programul lor – făcut înainte de bâlbâiala
noastră organizatorică – nu le-a permis să prindă și agapa noastră. Încăodată: „Sorry!”
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Adrian Popa (adică eu) a adus noutăți despre Hanzi (Farsch Hans Günther), care și-ar fi
dorit să fie cu noi, dar o betegeală la piciore (care ne încearcă pe mulți dintre noi) nu-i permite
deplasări mai lungi. Radu Mihalcea ne-a făcut o scurtă prezentare - motivație a diasporei newyorkeze a Mecanicilor ’61. Sotir Dodi, care ne-a cam uitat, este bine – merci, are copii aranjați,
„muncesc din greu” pe Wall Street. Trebuie să ne amintim că Dodicu – pe vremea când era încă în
țară – ne asigura autocare pentru deplasările noastre la reuniunile ocazionale, că a mai corespondat
„de suflet” cu noi (vezi vol. III al Monografiei, pag. 77 - 98), așa că ne exprimăm – cu repetiție –
mirarea pentru muțenia lui (N.A.). Apoi, Radu ne-a dat o explicație despre retragera totală
(absolută) a gemenilor Hovnanian (Albert și Vladimir) din lumea „Mecanicilor ’61”, vorbindu-ne de
hotărârea celor doi de a uita complet tot ce e legat de perioada trăită în România. Doamne
ferește! Să nu ne pună în cârcă și holocaustul turcesc împotriva armenilor! (N.A.)
Despre ceilalți numeroși absenți, s-au mai adus știri – în cele mai multe cazuri – privind
starea de sănatate nepropice prezenței cu noi în amfiteatru: Virgil Clapon (plecat dimineață spre
Polizu, ajunge la spital), Marian Grădișteanu (imobilizat la pat de o boală acutizată recent printr-o
spitalizare), Dan Mihălcescu („arestat” la etajul 4, coborârile la plimbările în miniparcul din jurul
blocului nemaifiind la îndemâna colegului nostru) ș.a.m.d.
„Strigarea catalogului” – în această ediție, într-o variantă modernă – a impus, tot pe baza
unei analize statistice, câteva concluzii în plus față de cele din titlu:
1. Cea mai longevivă și pe departe prima în clasamentul fidelității colegiale este secția
M.U.S. (aproape 70% în viață, adică 11 din 17 absolvenți și 9 prezenți la agapă, adică 82% din cei în
viață), pe locul secund aflându-se cei de la Utilaj Chimic (56% în viață, adică 10 din 18 absolvenți și
6 prezenți la agapă, adică 60% din cei în viață).
2. Pe ultimul loc al uni astfel de clasament se află Mașini Termice cu 44% la longevitate (17
în viață din 39 de absolvenți) și 24% prezenți la agapă (doar 5 prezenți).
3. Pe penultimul loc: T.C.M. cu 40% longevitate (13 în viață din 32 absolvenți), dar cu o
prezență de 61% la agapă (8 din cei 13).
4. De departe campioni la longevitate (100%) aviatorii au avut o prezență dintre cele mai
slabe: 38% (adică 3 din 8 absolvenți înregimentați în Asociația „Promoția ’61 Mecanică”).
Pentru că am făcut deja apelul la colegii de grupe, pentru identificarea și localizarea celor
despre care nu mai știm nimic, îi inventariem telegrafic: Cian – En – Sik (M.U.S.), Buciu Gheorghe,
Dinu Gheorghe, Rusu Gheorghe, Luția Rareș, Nicolescu Dan, Mircea Dumitru (Mașini Termice),
Gimulis Sterios, Nicolici Sava, Rozenthal Teodor (Mașini Agricole), Casian Dan, Daneș Miron Paul,
Sufrin Rita T.C.M.). Orice informație este bine venită la redacția revistei „Mecanicii ’61”.
Odată încheiată „operațiunea” din amfiteatru, s-a trecut la tradiționalele fotografii de grup,
unde cei doi profesori au fost înconjurați cu drag de absolvenții promoției și de soții de-ale
colegilor noștri, precum: Erika Joel, Ștefania Vâlceanu, Gabi Gheorghe, Adelina Bone, Ani Vanca.
Păcat de absența din cea mai completă poză a Ninei Olaru, prezență permanentă la întâlnirile
noastre (chiar și cele lunare) și ajutorul neprecupețit al Rodicăi Nicolescu în treburile de
secretariat și trezorerie. Deasemenea, ne pare rău că nu o avem în poza noastră și pe Maria
Dumitru (nepoata lui Calypso, proaspătă studentă bursieră la Lucerna – Elveția), cea mai tânără
membră a Asociației, care a fost prezentă în amfiteatru.
După ce am bifat și această ispravă, ne-am îndreptat spre biserica Sevastopol, făcând o
plimbare pe jos, în care am trecut pe lângă locul unde, cândva, în anii studenției noastre, era
cantina Politehnicii din Piața Buzești. Aici se aștepta terminarea orelor de masă, ca să intre și
blatiștii la „supliment”.
La biserică, am pus pe masă colivele (una pentru profesori și alta pentru colegi – cei care
nu mai sunt) și sticla de vin, așa cum cere tradiția ortodoxă și părintele Grigoraș Teodor –
parohul bisericii a început slujba de pomenire, desfășurată după ceremonialul cunoscut. Ca un
ecou la emoția momentului de reculegere și recitării poeziei lui Nichifor Crainic „Unde sunt cei
care nu mai sunt” de către colegul Florin Drăgănescu în amfiteatru, Mecanicii ’61 prezenți în
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biserică au trăit sentimentul confreriei la de trei ori repetata „Veșnică pomenire” prin lanțul de
atingeri până la cei care susțineau coliva.
Aproape toți participanții au primit o porție de colivă și un pahar de Aligote de Dealul
Mare, de la una din podgoriile de la Valea Călugărească. Ne-a rămas în minte cuvântul preotului
paroh, care a apreciat la superlativ gestul de venerare, de aducere aminte, de respect pentru
profesoriii și colegii care au plecat „acolo unde nu este nici durere, nici întristare, nici suspin”.
A mai urmat o plimbare de nici 200 de metri, până la restaurantul „Thalia”, unde aveam
rezervat un salon la etaj și unde discuțile pe grupe ad-hoc formate – conform locurilor de la mese
– au reprezentat deliciul.
Și așa s-a terminat încă o agapă, care, după mulți participanți, a fost o reușită.
Revederea peste doi ani (votată în plenul reuniunii promoției la propunerea colegilor Radu
Stoian, care o vroia chiar la anu’ și Adrian Popa) sperăm să aibă „un bilanț încă optimist”.
Așa să ne ajute Dumnezeu!
P.S.1 Nu putem omite unele aprecieri laudative la adresa a doi dintre organizatori, care și-au
cheltuit mult timp și osteneală în punerea la punct a unor detalii esențiale: Rodica Nicolescu
(ajutată mult de Sile Aleșincu pentru momentele biserică și restaurant) și Radu Gruia pentru
prezentarea computerizată a promoției și redactarea numărului festiv al revistei „Mecanicii ’61„.
Să le dea Dumnezeu sănătate și inițiative pe mai departe!
P.S.2 Cronicarul de MARȚI, însuși redactorul șef Radu Gruia, ne-a obișnuit ca la sfârșitul fiecărei
relatări a întâlnirilor noastre lunare să anunțe prezența.
Cu atât mai oprtună este acum consemnarea celor prezenți la Agapa de 55 de ani de la absolvire
(cei prezenți în amfiteatru):
M.U.S.: Gheorghe Calea, Vasile Gheorghe, Radu Gruia, Ozi Ioil (însoțit de Erika), Teodor Miron,
Gigi Sorescu, Dan Ștefănescu, Șerban Teodorescu și Ilie Vâlceanu (însoțit de Ștefania), în total 9
absolvenți.
Mașini Termice: Stănelu Bone (însoțit de Adelina), Rodica Delcescu Bărănescu, Radu Mihalcea, Riri
Pop, Artemiu Vanca (însoțit de Ani). În total 5 absolvenți.
Utilaj Chimic: Titus Borlan, Constantin Chirițoiu, Constantin Dumitru (însoțit de nepoata sa Maria
Dumitru), Corina Firuță, Marin Moise, Radu Stoian, în total 6 absolvenți.
Construcții aeronautice: Mihai Ene, Nae Enescu, Sile Aleșincu, în total 3 absolvenți.
Mașini Agricole: Cucu Mihai Dogaru, Lucian Voiculescu, în total 2 absolvenți.
T.C.M.: Florica Albu, Florin Drăgănescu, Constantin Marin, Rodica Nicolescu, Adrian Popa (însoțit
de Luci-Maria), Nelu Stănescu, Nicu Suruceanu, Mircea Zainea, în total 8 absolvenți.
Prezentă, ca întotdeauna, a fost și Nina Olaru, soția colegului decedat Olaru Petre (TCM).
„Stranierii” au fost prezenți în număr de 4 din 10 despre care știm măcar cu certitudine că sunt în
viață.
NR Este cazul să reparăm o situaţie care, datorită unor circumstanţelor absolut imprevizibile, a fost de
natură să creeze o impresie nefavorabilă unuia dintre invitaţii noştri la eveniment.
Iată de ce doresc să prezint domnului Profesor Dr. Ing. Virgil Stanciu, regretul şi scuzele noastre
pentru cele petrecute.
Domnul Profesor Virgil Stanciu, a predat un curs de specialitate - Sisteme de propulsie. În această
calitate,a fost invitat şi a acceptat invitaţia, să participe la evenimentul nostru, de către colegul Virgil
Clapon; însă, după cum ştiţi, dînsul a suferit, în drum spre Universitate, un şoc hipo-tensiv şi a ajuns la
Spitalul Fundeni. Datorită acestui fapt, prezenţa domnului profesor a rămas necunoscută de către
organizatori.
Pentru asemenea situaţii,francezii au o vorbă, preluată şi de noi : mieux vaut plus tard que jamais !
Domnule Profesor vă mulţumim pentru prezenţă şi vă urăm multă sănătate şi viaţă
îndelungată !
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Foto RM
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Foto RG

Autoarea „Crâmpeielor de viaţă”, în recidivă la Thalia

Şerban Teodorescu - alias Ţurcă - redivivus !
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Domnul Profesor
Voicu Tache

Radu Mihalcea :
„I did it my way”.
By all means. And times !
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2 autentici, foarte, colegi
ţucălari: Corina şi
Chiriţoiu (alias Frumuşelu’)

Coca, for ever, of course !
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Bossul enigmatic s-a „scos” şi de
data asta. Împreună cu Boneii !

Marinică Moise mai aproape de.. Oraşul Sfânt.
Erica este un ghid pe cinste !
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Şerban Teodorescu – alias „Ţurcă” – redivivus !

Mihai Ene şi Titus Borlan.
La ce i-o fi trebuind Guvernului „Cuminţenia Pământului” ?
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Mirel Vanca. Solitarul.
Aud că s-ar da „ 0ltean” ! Aşa o fi ? Eu nu cred !

Nicu Suruceanu şi Riri Pop. Doi băieţi de la „f. isteţ” în sus !
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Florin Drăgănescu şi Mircea Spicika Zainea

Vodă Nae şi Consoarta. Aferim !
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Gabi şi Vali Gheorghe. O mai fi ceva de
văzut pe Tera ? Că dacă nu, am auzit că
se fac înscrieri pentru Marte !

Ozi, sau Înţeleptul din Gilo Pob !
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Ileana Venera Gruia

Masters from Călugăreni County
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Emila şi Doru Miron. „Orizonturi îndepărtate”:
este sintagma care îşi va pierde, pentru ei,
semnificaţia!

Sile Aleşincu. Singur dar cremene !
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Radu Stoian. Şi-o fi descoperit panaceul ?
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După 55 de ani
septembrie / 23/ 2016
Sursa. MECANICII’61, #123, anul 12, octombrie 2016 EE

Ozi JOEL

Aceasta data nu apare in calendar cu rosu sau alt semn de sarbatoare.
Pentru promotia Mecanicii61 aceasta zi a fost o zi insemnata.
Absolventii promotiei 61,cei care au putut si au vrut sa sarbatoreasca cei 55 de
ani de la absolvire ,sa-si manifeste sentimentele de prietenie cu colegii din
timpul studentiei, s-au adunat cu bucurie in amfiteatrul cladirii “L” din Polizu
pentru a fi prezenti la strigarea catalogului.
Eu am fost printre aceia care cu multe luni inainte si-a rezervat biletul de avion
si hotel.
Am trait emotia viitoarei revederi a colegilor si m-am bucurat de ea inainte si
dupa.
Primul lucru care m-a bucurat a fost locatia intalnirii: Polizu,locul unde ne-am
petrecut cei 5 ani de studentie ,loc care ne spune mai mult decat noul local al
Politehnicii.
Am avut curiozitatea sa vad de unde se trage numele Polizu si am gasit ca este
numele unui medic(1819-1886),membru de onoare al Academiei Romane.
Deasemeni in Jurnalul de Razboi (1917-1918) al Reginei Maria apare numele
Conacului Polizu din satul Maxut-Deleni(intre Targu Frumos –Botosani) ca loc
unde Regina Maria il vizita in momentele de odihna din timpul razboiului.
Catalogul s-a strigat in amfiteatrul cladirii “L”, loc in care s-au infiripat primele
legaturi de prietenie. Bancile in aula au ramas aceleas dar acum sant cam
incomode fata de noile noastre dimensiuni.Pe buzele multora fluturau cu
veneratie numele diversilor dascali. Amintiri !
Intre timp s-au adunat colegii,imbratisari,bucurie sincera a revederii.
La strigarea catalogului s-au dat informatii despre fiecare nume,se fac mici
precizari de actualitate si ascultand cu atentie cele spuse se puteau inregistra
realizari impresionante care fac cinste promotiei.
Din pacate m-au intristat cateva vesti nu prea bune legate de sanatatea unora
care n-au fost prezenti. Doresc tuturor sanatate si sa ne putem intalni data
viitoare.
M-am uitat la colegii mei si bineinteles ca sant mici schimbari.Faptul ca ne
cunoastem mai demult aceste schimbari nu m-au deranjat,eu ii vedeam asa cum
ne-am cunoscut in facultate si m-am bucurat de revedere.
Trebuie sa nu uitam multumirea pe care o datoram colegiilor care au pregatit
intalnirea.
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Au urmat momente emotionante la biserica Sevastopol unde s-au pomenit cu
piosenie numele colegilor disparuti.
Ne-am regasit ulterior in jurul meselor unui restaurant apropiat unde iar s-au
depanat amintiri. Am avut ocazia sa stau la masa langa colegi cu care n-am avut
multe relatii in facultate si sa aflu lucruri foarte frumoase legate de activitatea
lor.
Despartirea de colegi,in aula din Polizu si ulterior, ne-a dat speranta unor
viitoare intalniri .Asa sa fie!
In continuarea sederii mele scurte in Bucuresti m-am intalnit cu cativa colegi cu
care aveam de continuat (nu de terminat) discutii din trecut. A fost foarte
placut si le multumesc pentru timpul petrecut impreuna.
Astfel am vizitat Gradina Botanica cu o ghida de specialitate care m-a introdus
in secretele vegetatiei bogate din Gradina. Deasemeni am vizitat parcul IOR
unul din cele mai frumoase parcuri vazute de mine.Alta bucurie mi-a produs
intalnirea cu teatrul romanesc ai caror actori mi s-au parut minunati(Dan Puric,
Ion Caramitru, Horaţiu Mălaiele).
Am avut in Bucuresti zile pline,frumoase care m-au imbogatit sufleteste.
Nu putem fi in multe privinte aceias ca-n perioada studentiei.
Au fost zile minunate,sa zambim si sa fim multumiti ca ele au existat(cam asa
spun filozofii). Am invatat ca fiecare varsta are plusurile si minusurile ei. Sa
incercam sa gandim pozitiv si sa facem lucruri care ne fac placere. De altfel am
constatat ca acesta este spiritul care exista printre colegi,toata cinstea.
Dragi colegi,
Sa avem grija sa ne prezentam cat mai sanatosi la urmatoarea intalnire si sa nu
uitam ca a fost o intalnire reusita.
Ozy
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Ready ? GO !
VOICULESCU, Lucian
IUBIȚII ŞI DE NEUITAT COLEGI ŞI PRIETENI,

Referitor la maturizarea gândirii, că nu-i de loc
o glumă, vă răspund că destinul meu în viață poate fi
rezumat, cel puțin până acum, la vârsta de 79 de ani,
cu zicala soldatului de la Termopile:

„Am fost, am văzut, am învins!”

În iunie 1953 (probabil)*

Voiculescu I. Lucian

Născut la 17 iunie 1937 în Comuna Clejani, județul Sibiu
Domiciliul actual: Pitești – județul Argeș
str.Intrarea Victoriei, nr.1A, bl.1A, sc.A, et.2, ap.9,
telefon: 0348404711
30 august 2016
NR Lucian este cel de-al 15-lea repondent (şi ultimul) la solicitarea lansată pentru
trimiterea unui mesaj personal cu ocazia evenimentului aniversar la promoţiei.
Datorită serviciului poştal şi adreselor, mesajul a ajuns la mine după încheierea redactării revistei din septembrie ( # 122). Din acest motiv, ne-am hotărât să-l prezentăm,
la locul său, dar în această apariţie.
……………………………………………………..
Luciane, mama mea, apărută pe lumea asta în deceniul 1/sec.IX, …la Piteşti, a avut
un număr de greci în familie. Se întâmplă cumva şi pe la tine….?
*autorul a menţionat : “poza de pe diploma de maturitate”
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