
 

 

Invitaţie părintească 
         de Adrian POPA 

 

  La întâlnirea lunară „de suflet” din februarie, s-a lansat ideia – 

dintr-o sete părintească de a ne avea aproape odraslele – de a invita la una 
din întâlnirile noastre „ de cârciumă” şi copiii Promoţiei şi anume pentru 

marţi 27 mai 2013. Dintre ei, mai întâi fetele (conform preceptului 
englezesc „Ladies first !”). 
 Mărturisim că ne-ar face o nespusă plăcere prezenţa lor (însoţite sau 

nu) lângă noi. Nu numai pentru a le facilita aflarea răspunsului la întrebarea 
„Ce-or face la întâlnirile lor şi babacii ăştia ?”, dar mai cu seamaă pentru a-i 
convinge că ne mândrim cu ele, că le considerăm „fetele noastre”. 

 Deci, sperăm – cu ajutorul părinţilor naturali – să avem lângă noi pe 
27 mai (în ordinea prezenţei părinţilor în catalogul Promoţiei ’61 Mecanică) 

pe doamnele : Andrada Mădălina VASILE CRISTIAN, Smaranda DUŞA 
GRUIA, Mihaela BONE MIRON, Ioana KESSLER  ?, Iuliana MOISE – actriţă 
la Teatrul Naţional, Florenţa MOISE, Dana Ruxandra SIMESCU, Irina 

ENESCU  ?, Dana ENESCU ?, Corina DOGARU, Ioana DOGARU, Ioana 
Ruxandra VOICULESCU, Elly FLUTURE ?, Maria Roxana MARIN TUREAC, 
Maria Anca MARIN ZAMFIR, Irina OLARU ENACHE, Angelica STĂNESCU, 

Daniela JURUBIE STĂNESCU. 
 Ne cerem scuze dacă or fi ceva omisiuni. Acceptăm afronturile 

exprimate personal pe 27 mai de oricare „omisiune”. 
 Părinţii au datoria de a-şi lămuri odraslele (dac-or mai găsi vreun 
dram de înţelegere) şi de a confirma dorinţa lor de participare la întâlnirea 

din 30 aprilie a.c., când vor aduce şi câte un C.V. al acestora (după cum s-a 
văzut nu ştim peste tot numele de familie căpătate prin căsătorie, data de 

naştere, copii, ocupaţie etc.). 
 Nu am uitat nici fetele noastre care nu locuiesc în ţară, asigurându-le 
de aceeaşi dragoste. Înţelegem dificultăţile unei deplasări de la mare 

distanţă, cu implicaţiile conexe (absenţa de la serviciu etc. etc.). Dorind să 
dovedim că nu le-am uitat, ne-ar bucura enorm prezenţa oricăreia dintre 
doamnele (în aceeaşi ordine) : Arina GRUIA ? (din Spania), Anda şi Bianca 

IOIL (din Israel), Alina DINESCU WARNER (din SUA), Wiltrud FARSCH ? (din 
Germania), Irina Ruxandra GRĂDIŞTEANU (din Canada), Raluca Iulia 

GRĂDIŞTEANU (din Italia), Ana Maria Mihaela MIHALCEA (din SUA), Anca 
DUMITRU SBUTTONI (din Italia), Julia şi Catrinel LIPCAN (din Germania), 
Violeta Ioana ALEŞINCU (din SUA), Cristina GEORGESCU RĂZOARE (din 

Anglia), Irene HITZIG (din Israel). 
 Aşteptăm şi pentru ele confirmări ale dorinţei de a fi prezente şi CV-

urile aferente.Să vedem cât de neinspirată a fost această idee ! 
 Om trăi şi om ........! 
 

        PROMOŢIA ’61 Mecanică 
                - Mama adoptivă- 



 

„IMST, 50 de ani” 

ca sărbătoare a Politehnicii bucureştene 
- un fotoreportaj complementar – 

de  Constantin MARIN 

 
La cronica evenimentului – simpozionul jubiliar din 29 noiembrie 2012 – apărută în 

numărul trecut al revistei noastre, adăugăm câteva imagini prinse la faţa locului: 

 

Prezidiul simpozionului, în care remarcăm pe: Gheorghe Marian – fost rector al Politehnicii, 

Constantin Stroe – director la Dacia Piteşti, Tache Voicu – fost rector al Politehnicii, Mihnea 

Costoiu – actualul rector, d-na Ecaterina Andronescu – ministrul Educaţiei şi Învăţământului 

şi alţii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întâlnire surpriză între doi specialişti în sudură: Ioan Avram şi Dolphi Drimer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorbeşte profesorul Tache Voicu, un apropiat al „Mecanicilor ‘61 



 

 

 

 

 

 
Vorbeşte în numele „Mecanicilor ‘61”, Adrian Popa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La reuniunea festivă s-au adunat la masă, profesorii Tache Voicu, Aurel Sturzu şi Florin 

Drăgănescu, din garda veche, colaboratori apropiaţi ai profesorului Costache Popovici. (La 

aceeaşi masă mai erau, fără să fi intrat în cadru, şi reprezentanţii „Mecanicilor ‘61”: Rodica 

Nicolescu şi Adrian Popa). 

 

 

 

 

 



 

Propunerile colegului Radu Stoian 

(inspirat de traseele preferate ale Mariei) 

pentru excursii în anul 2013 şi nu  numai! 
                de Radu STOIAN 

    

  

 Nota redactorului.Colegul Radu Stoian, prompt în a ajuta la 
întocmirea programului de activităţi ale asociaţiei, ne-a trimis o propunere cu 
câteva variante de trasee de excursii auto colegiale de  două zile. Propunerea 
nu trebuie socotită drept o ofertă (preţ aproximativ, precizarea cazării, 
popasurile de masă, garantarea rezervării etc.) pentru care s-ar impune o 
laborioasă muncă de marketing turistic. Şi nici nu se merită, până nu se 
coagulează preferinţele preopinenţilor (adică noi, Mecanicii ’61). De aceea se 
aşteaptă de la dumneavoastră o opţiune pentru trei variante (în ordinea 
preferinţei). În baza interesului precizat, făcându-se o medie statistică a 
preferinţelor, se vor putea pregăti ofertele (inclusiv cu precizarea perioadei) şi 
invita colegii la înscrierea în excursii. 
 Iată propunerile lui Radu :  
 
   Varianta 1. Plecarea din Bucureşti la mânăstirea Cernica, mânăstirea 
Pasărea, iar după amiază popas la Belciugatele. 

 Facem plimbări, plajă pe malul lacului, iar seara înnoptăm la 
Belciugatele. 
 A doua zi, plecăm spre Bucureşti, intrăm pe linia de centură, mergem 

la Dascălu, cu direcţia Mânăstirea Căldăruşani, unde vizităm şi muzeul. De 
la Căldăruşani mergem la Mânăstirea Sitaru (sunt cca. 8 km). 

 Ne întoarcem în Bucureşti, ne oprim în parcul Plumbuita şi vizităm şi 
Mânăstirea Plumbuita. 
 NR. Experienţa organizatorilor arată că la întoarcerea în Bucureşti, 

interesul pentru vizitarea unor obiective este aproape nul. Mânăstirea 
Plumbuita (căreia trebuie să-i acorzi aproximativ 2 ore), ar trebui inclusă într-
un tur bucureştean de ctitorii domneşti. 
 Varianta 2. Plecăm din capitală, ieşirea prin Chitila, Răcari în direcţia 
Târgovişte. 

 Înainte cu cca. 20 km de Târgovişte, virăm la stânga şi mergem la 
Mânăstirea Nucet. 

 Continuăm drumul şi ne oprim la Târgovişte, unde vizităm Turnul 
Chindiei şi biserica episcopală. 
 La cca. 3 km de Târgovişte vizităm mânăstirile Viforâta şi Dealu. 

Înnoptăm la motelul de lângă Mânăstirea Dealu sau la Pucioasa. 
 A doua zi plecăm spre Ploieşti. Ne oprim şi vizităm Mânăstirea Ghighiu 
şi  muzeul acesteia. 

 În drum spre Bucureşti, la cca 15 km de Ploieşti, virăm la dreapta şi 
vizităm Mănăstirea Pissiota. 

 De la Pissiota, în drum spre Bucureşti, vizităm şi mânăstirile Ţigăneşti 
şi Snagov. 



  
NR. Programul propus este deosebit de încărcat. El trebuie considerat 
maximal. În opţiunile dumneavoastră, puteţi preciza obiectivele preferate. 
 Varianta 3 (în vară). Plecăm cu  maşinile spre Valea Prahovei. 
 Facem popas la Sinaia, unde vizităm Mânăstirea Sinaia şi mormântul 
lui Tache Ionescu. 

 Tot la Sinaia vizităm şi Castelul Peleş şi eventual Pelişorul. 
 Dacă colegii vor, se poate vizita şi casa memorială George Enescu. 

 Plecând mai departe pe Valea Prahovei ne oprim la Buşteni, la 
Mânăstirea Caraiman, unde ne vom şi caza pentru noapte. 
 A doua zi, putem vizita în Buşteni casa memorială Cezar Petrescu şi 

palatul Cantacuzinilor. 
 Plecăm spre Braşov, unde ne oprim pentru a vizita Biserica Neagră. 
 Putem să facem un tur scurt prin Poiana Braşov, de unde coborâm 

spre Râşnov, unde se poate vizita cetatea şi în continuare mergem la 
Făgăraş, unde vizităm Cetatea Făgăraşului. 

 Din Făgăraş plecăm spre Sibiu. La cca. 17 km virăm la stânga şi ne 
oprim la Mânăstirea Sâmbăta.  

 Dormim la mânăstire sau la hotelul din apropiere (cazarea pentru o 
noapte într-o cameră cu pat dublu costă 100 lei). 

 A doua zi, doritorii pot urca pe jos spre cabana Sâmbăta de Sus. După 
un  urcuş plăcut de cca 30 minute, facem popas la păstrăvărie. Cine doreşte 

poate să mai rămână o noapte la motelul de lângă păstrăvărie. La 
restaurantul motelului se mănâncă excelent. 

Autorii  propunerii: 

Maria Apostolescu și Radu Stoian 



 Revenim acasă pe traseul Făgăraş – Braşov – Cheia – Bucureşti. 
 N.R. Varianta propusă depăşeşte cadrul a două zile (o noapte), 
constituindu-se ca o adevărată excursie. Organizarea ei implică un efort mai 
mare, dar merită ! Să vedem opţiunile ! 
 Varianta 4. Plecăm din Bucureşti spre Ploieşti, unde vizităm 
Mânăstirea Ghigiu şi muzeul acesteia. 

 Continuăm pe şoseaua Ploieşti - Vălenii de Munte, unde după cca. 20 
Km, virăm la stânga pentru a vizita Mânăstirea Zamfira. 

 Facem popas în Vălenii de Munte pentru a vizita casa memorială 
Nicolae Iorga. 
 Continuăm drumul spre Braşov. În drum, ne oprim să vizităm 

Mănăstirea Suzana. După încă cca 8 km, ajungem în staţiunea Cheia, unde 
vizităm mănăstirea cu acelaşi nume. 
 Noaptea putem dormi la mânăstire, la motelul–hotel din centrul 

staţiunii, la una din numeroasele pensiuni din Cheia sau putem urca la 
cabana Muntele Roşu (se află la 1200 m altitudine în munţii Ciucaş). 

 A doua zi revenim în Bucureşti. Amatorii de munte mai pot rămâne la 
Cheia. 
  

      SUCCES !  
 

 
 
 

 


