
[Type text] 

 

 

                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    55 de ani de la absolvirea Promoţiei ’61, Facultatea MECANICĂ, INSTITUTUL POLITEHNIC BUCUREŞTI 

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI 



2                          Foaie  de suflet lunară a Asociaţiei “Promoţia ’61 MECANICĂ”                    

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 ……a fost o Marţi, aşa este ! Dar ce-o să fie ! O să fie MAREA ÎNTÂLNIRE  din 23/24 

septembrie, care dacă resuscităm doar un pic, cutuma oficială din tinereţea noastră, va fi al 

patrulea cincinal din “cariera” colectivă şi personală; (că doar am fost şi suntem cu toţii 

DECLARAŢI ingineri de o comisie foarte scorţoasă !  ( cine nu mă crede, să-l întrebe pe 

Nae Enescu ce-a păţit el la comisia asta….). 

Deoarece s-a întâmplat, pur şi simplu, ca lucrurile să intre într-o mişcare giratorie 

necontrolată, cei care trebuiau să se ocupe de următoarea Monografie pentru următorul 

cincinal (sâc !) au defectat din vari motive, toate justificate. Aşa că, amicu’ din dreapta sus, a 

propus o substituire : în loc de monografie , un power point slides show, care altfel spus, este  

prezentarea de diapozitive de acum 30-40 de ani,  pusă pe calculator şi….sofisticată pe 

măsură !  Fără să intru în detalii, show-ul va fi pus pe site şi, probabil,proiectat pe ecranele 

sălii în care ne vom aduna cu toţii (cei care şi-au anunţat participarea) pentru a-l “asista” pe 

moderator ca un fel de “catalog” ilustrat.  În ceace priveşte mesajele personale pe care, cel 

puţin 12 colegi, le-au trimis cu ocazia “cincinalului”, datorită inerentei lentori a lecturării lor 

pe ecrane, vor fi înserate în cuprinsul prezentei apariţii, astfel încât să poată fi “savurate” de 

amatori, în linişte şi pace ! (cel puţin să sperăm că astfel se petrece lucrurile) 

Propunerea a fost acceptată, aşa că acum autorul ei trage din greu ca să se ţină de cuvânt !  

(ultimile mesaje de abia au sosit !) Nu-i nimic, o să treacă şi asta şi pe urmă, fie ce-o-fi ! 

 

     Dar înainte să trecem la partea respectivă, să vedem foarte succint, ce s-a petecut la 

ultima întâlnire lunară ! Adică Marţi 30 august, la locul deocamdată dedicat  . Casa Diham din 

Parcul Tineretului. Ei bine, nu s-a petrecut ceva deosebit, cu excepţia faptului că prezenţa a 

suferit, inerent, datorită perioadei estivale : mai mulţi “abonaţi” la acest …spectacol special al  

Promoţiei, fiind ocupaţi să-şi consume apetitul pentru cunoaşterea altor meleaguri teriene. 
Foarte îmbucurător şi generator de experienţe mai mult sau mai puţin proaspete, adevărate 

delicatese emoţionale ! 

 

 

 

 

          Au participat : 

   Sile ALEŞINCU, Florin DRĂGĂNESCU, Constantin DUMITRU, Corina FIRUŢĂ, 

Ileana şi Radu GRUIA, Costel MARIN, Dorel MIRON, Rodica NICOLESCU, Nina 

OLARU, Adrian POPA, (11) 

 

 

 

...şi a fost o MARŢI.... 

Sursa : MECANICII’61, # 122, august-septembrie 2016,                                             Radu GRUIA 
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Dorel Miron – recepţie ! 

Kalypso –  receţie! 
Ileana Gruia, speaking !  

Corina, în emisie ! 
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Corina –   ochelarii de soare asortaţi la  

la un  zâmbet de vedetă ! 

Nina Olaru, contemplativ-meditativ ! 
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Florin – zâmbet inefabil !       

                                      Moşu DC- o mască plânge ..... 

    

Sile Aleşincu – beatitudine.... tabagică ! 
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Ileana Gruia – formator în leader-ship 

Dorel Miron – (în) profil: globe trotter 
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Ready ? GO! LIPCAN, 

Sergiu Valentin 
 Draga Radule, înca nu am terminat 

cautatul fotografiilor si m-am hotarit sa-ti 

scriu, pentru ca o sa dureze ceva cam mult 

până o să termin. În primul rând trebuie să-ți 

descriu ceva despre aceste fotografii. Eu am 

scris aproape la 

fiecare dintre 

ele de unde 

provin și în ce 

perioada au fost făcute dar pentru 

câteva trebuie să-ți dau ceva 

explicații. În Amintiri-1 sus stinga 

sunt eu în virsta frageda (6 luni). 

Stinga mijloc este fotografia promotiei 

de aviatie 1961 în vizita la IRMA cu 

profesorul de Motoare Stambuleanu. 

Aceasta vizita a avut loc când noi 
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eram în anul patru, adică în primavara anului 1960. Atunci Irma 

era la Pipera și imediat după acea a fost mutata la Baneasa unde 

era aeroportul. La Pipera după mutare s-a făcut fabrica de mobila. 

Dreapta sus și mijloc sunt fotografiile mele cu Nae, după ce noi am 

terminat practica dela Colibasi în vara lui 1959, când noi am 

vizitat niște fete. Jos este fotografia mea și a lui Nae, când el m-a 

vizitat pentru prima oara în În Amintiri-6 sunt câteva fotografii cu 

corul dela BMW unde am fost membru peste 22 de ani. În Amintiri-

7 am scris deja informațiile necesare. Fotografia interesantă din 

1982, când am vizitat USA, a fost făcută 

dela ultimul etaj al turnului World Trade 

Center care s-a prăbușit la atacul terorist 

dela 9 septembrie 2011 (Amitiri-10). În 

Amintiri-8 sunt eu pe Wall-Street, lingă 

Bursa americana. În ceeace privește 

fotografiile cu copii, trebuie sa dau niște 

informații suplimentare. Băiatul meu este 

conceput, inainte de a o cunoate pe Hedi. 

Copilul a fost crescut de mama lui dar fost 

imediat integrat în familia mea și copii au 

crescut împreuna, pentru ca era aproape tot timpul la noi, mai ales 

în timpul vacantelor. O alta fetița din familie este Cecilia, fata celui 

mai bun prieten al meu Paul Marinescu, care a terminat aviatia în 

1964 și a fost asistent la catedra de aviatie, după ce și-a sustinut 

teza de doctorat. Nevasta lui a venit la mine puțin înainte de 

căderea sistemului iar Paul cu fetița au venit după mineriada din 

vara 1990. Din păcate el a avut cancer la piele și a decedat în 

decembrie 1991. Cecilia a fost crescuta de mama ei dar aproape tot 

timpul a fost la noi în familie așa ca cei patru copii au copilărit 

împreuna. Prima fotografie interesantă este din mai 1992 

(format.pdf) când sora mea a sărbătorit implinirea a 50 de ani. 

După câteva decenii am cu copii trei fotografii, una la căsătoria lui 

Lipcan în corul BMW 1999-2000 
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Cati în sept. 2015 și decembrie 2014 si în mai 2016 la nunta lui 

Cecilia. Ca exemplu cum trece timpul am pregătit doua fotografii, 

una cu mine și cu sora mea într-un ligean cu apa în 1944 la 

Corabia. După 46 de ani am făcut o poza cu fetele mele în grădina 

casei noastre în 1990. Faptul ca fiica cea mai tinara, Cati, este 

curioasa se poate vedea in o fotografie din 1989, când ea încerca sa 

afle ce face papa la toaleta. O alta fotografie este făcută imediat 

după ce am început sa lucrez la IRMA (aeroportul Baneasa). Doua 

fotografii sunt din 1971 și 1972 când eu purtam barba. Am 

renunțat la idee pentru ca aratam prea bătrân. O fotografie fără 

data este fografia mea în sacou de culoare închisă și cu cravata 

roșie, pe care am folosit-o pentru pagina întâi a publicatilor mele 

în internet (home page). Ultima fotografie cu sefa este din mai anul 

acesta la nunta lui Cecilia. 

Deoarece am explicat copiilor ca o buna pregătire profesională este 

absolut necesara pentru viața lor, toți copii au 

absolvit o facultate așa ca eu pot considera ca mi-am 

făcut datoria de părinte. Casa unde locuim am 

cumpărat-o în 1988 și în 2003 am terminat cu 

plata așa ca nu mai trebuim sa plătim rate. Eu am 

ieșit la pensie la 63 de ani dar am lucrat mai 

departe ca proiectant, avind firma mea, până la 69 

de ani(2009), ca să-mi pot ajuta copii 

financiar în timpul studiilor. 

Preocuparea mea actuala de baza este o 

gagicuta tânăra și crocanta, Clara, fiica 

baiatului meu. Îți trimit doua poze cu 

nepotica, făcute la nunta lui Cecilia în 

mai anul acesta. Atunci era la virsta de 

un an și patru luni. Ultima fotografie 

trimisa este cu fiica mea Julia (prima din 
Sergiu Lipcan pe Wall Street 

În vara lui 1983 
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stinga) și cu trei prietene din localitate. Ele au infiintat formatia 

„the petrol” și dau concerte cu pop-musica. Au succes mare și dau 

cam doua concerte pe an în sala de la primărie. 

Profesia nu m-a lasat în pace și tot încerc sa găsesc soluții tehnice 

pentru motoare dar problema dificila este sa găsești firme care vor sa 

încerce sa le aplice în practica. În paralel am scris doua cărți în 

limba germana. Motivul a fost situația economica și sociala din 

Germania. Problemele care au provocat aceasta situație cam 

desperata sunt multiple. Una este sistemul financiar bazat pe 

principiu dobinzilor care produce cam la fiecare 30 sau 40 de ani 

o criza la bursa, pentruca în acest sistem nu se pot plati datoriile 

decât prin noi credite, adică noi datorii. Alte probleme sunt 

subventiunile exagerate, care nu mai sunt controlate, teoria absurda 

cu incalzirii planetei din cauza CO2, care din punct fizic nu poate 

avea loc și care este cea mai mare înșelăciune din istoria omenirii. 

De ce acest lucru nu se poate întâmpla a descris-o Ion Creanga în 

povestea despre prostia umana și asta acum 150 de ani. Legea 

actuala a azilului accentueaza degrigolada actuala. Prima carte se 

numește „Mein Kamf für die Freiheit” (Lupta mea pentru libertate) 

după numele primului capitol, care a fost publicat în limba 

romana în cartea noastră. Coperta acestei cărți, care a apărut în 

ianuarie 2015, ți-am trimis-o în format .pdf . Capitolul doi se 

numește „Se mai poate salva Germania” și capitolul trei se ocupa cu 

critica sistemului financiar. A doua carte a apărut în aprilie anul 

acesta, numai în internet la Amazon, este o prelucrare și completare 

a primei cărți. Pentru ca numărul de capitole este mult mai mare 

am numit cartea „Critica politicii guvernului german”. Concluzia 

mea despre cauzele dezastrului care v-a venii cu siguranța și pe 

care am prezentat-o în cele doua cărți sunt următoarele; 

-Toți politicenii din orice guvern din lume, independent de 

orietarea politica, sunt criminali și locul este în închisoare, nu în 

guvern sau parlament. 
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-După părerea lui Einstein prostia umana este infinita, pentru ca 

oamenii accepta astfel de politicieni și ei nu merita alta soarta. 

Primul om care a scris despre acest defect al omenirii nu a fost 

Einstein ci un roman și anume Ion Creanga în povestea despre 

prostia umana. Mai mult despre aceasta problema nu știu pentru ca 

nu am studiat în amanunt în literatura universala. 

Dacă tu dorești îți trimit un exemplar din prima carte pentru 

expositia din Politehnica. 

Sănătate și virtute. 

Sergiu Lipcan iunie 2016 

P.S. Nu am mai găsit alte fotografii așa ca îți trimit acum tot ce am 

pregătit. 
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Ready ? GO! JOEL,Ozi 
ÎNSEMNĂRI LA 55 DE ANI DE LA ABSOLVIRE, 

Au trecut cam multi ani peste noi de la 
absolvirea studiilor la Politehnica, in 
bine si mai putin bine. 
De-a lungul anilor am corespondat cu 
voi-colegii mei si v-am descris tot ceea ce 
am crezut mai important,asa incat 
majoritatea lucrurilor despre mine le 
stiti. 
Daca ar fi sa pun pe hartie cateva 
concluzii despre anii de pana acum ceea 
ce imi vine in minte imediat este: 
1-am avut noroc la varsta cand omul se 
indragosteste (prima oara) ca destinul 
sa-mi aduca in fata pe ERICA, persoana 
cu care am realizat o familie frumoasa ,o 
casnicie fericita. 
2-am avut noroc sa trec prin perioade 

grele in istoria Romaniei fara a-mi fi lasat urme deosebit de grele. 
3-am avut placere de munca depusa ca inginer in Romania si Israel si-n 1978 (anul in 
care mi s-a nascut ultimul copil, Dani ) am facut o schimbare esentiala in cariera mea 
profesionala : am trecut in invatamant ,am intrat sa predau simultan mecanica si 
programare pe calculator.Am predat la elevi de liceu si am condus proiecte la 
subingineri. M-am considerat tot timpul un gradinar fericit care-si uda florile pentru a le 
da viata. 
4-necesitatea de-a invata pentru a progresa in viata 
am transmis-o copiilor si nepotiilor. 
5-cititul ocupa un loc important in viata mea 
,ajungand la concluzia ca fara citit ramai tributar 
unor conceptii invechite,descalificat pentru viata. 
6-am avut deceptia unor naivitati intarziate 
,inradacinate in mine din diverse motive si numai 
destul de tarziu am inteles lucruriile altfel ( cat de 
corect cred ca le stiu acum ramane de vazut in 
viitor). 
7-din pacate sant lucruri rele in lume ,razboaie 
inutile cu rezultate groaznice, foamete,ura ,lucruri 
pe care cu greu se pot schimba si cu care traim in 
continuare. 
8-am avut ideia( mai corect Erica ) sa-mi intreb 
nepotii mai mari(spre 15 ani) “ care cred ei ca sant 
LUCRURILE CELE MAI IMPORTANTE IN VIATA “. 
Fara sa schimb niciun cuvant raspunsurile primite au fost : 
-sa fi fericit si impacat cu viata fara sa cauti in incercari disperate ceea ce nu exista. 
-sa pazesti globul pamantesc. 
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-fericire,sanatate,familie( in aceasta ordine). 
(pastrez hartiile cu raspunsurile lor). 
Inainte de a-mi spune parerea am tinut sa citez gandurile unor copii in periada 
maturizarii lor. 
In ceea ce ma priveste raspunsul mi se pare dificil .A fi sanatos este un raspuns banal 
,mai important mi se pare sa fi multumit de modul cum iti traiesti viata si de lucrurile pe 
care le faci. 
Dragi colegi, 
Initiativa infiintarii organizatiei MECANICII61 cu ajutorul careia s-a pastrat legatura 
intre noi(chiar si partial) a fost benifica pentru mine si doresc sa le multumesc si pe 
aceasta cale acelora care s-au straduit s-o tina in viata.Sper sa avem inca intalniri 
prietenesti si sa ne putem bucura de ele. 
Va imbratiseaza pe toti cu drag, 
Ozy si Erica 
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 Iulie 1956    

Ready ? GO GRUIA, 

Radu ! 
POVESTEA UNUI PUŞTI MIC-BURGHEZ 

PREAMBUL 

Am apărut pe lumea asta, pe 7 martie 1940, deci la începutul anului, lunei şi.....(un pic 

înaintea) cruntului război zis WW II. 

 Deşi  unii nu cred în basme, eu unul cred că , hai să o numesc „zodia naşterii”, a avut un rol 

semnificativ şi, de multe ori determinant în  „filmul” existenţei individului numit Radu E. 

Gruia, pe planeta Terra. (mai acum vreo 2-3 ani, am schimbat iniţiala E cu G , de la GULIE, 

pe motivul lesne de înţeles că acum, este mult mai cunoscută ! 
Acum, să reglăm „sharf”-ul : pe Terra da, dar unde ? Nu oriunde ci în România, şi nu la Cuca 

Măcăii ci în Bucureşti, unde părinţii mei- Magda şi Eugen Gruia- 

funcţionari în Ministerul de Finanţe,  ocupau un spaţiu locat pe strada 

Cometa (astăzi Căderea Bastiliei) colţ cu Grigore Alexandrescu. Din 

momentul respectiv până prin anii ‚’70-80’, puştiul din fotografie a 

căpătat „faimosul” (acum) statut de... „mic burghez” ! „Studiile” mi le-

am început à l’ école maternnele et puis en, septembre 1946,à l’ école 

primaire française de Bucarest. După desfiinţarea acesteia (şcoală 

capitalistă, de ) am fost acceptat, cu ....examen, în clasa 

4-a la Şcoala elementară nr. 7, băieţi din Bucureşti, pe 

care am terminat-o în 1953. A urmat apoi liceul I.L. 

Caragiale, pe care l-am absolvit  în....1956, şi m-am prezentat la examenul 

de admitere de la Institutul politehnic bucureştean. Aşa am intrat în 

Promoţia ’61, cu 5 ani mai devreme, ca să mă asigur ! Până la urma 

urmelor, ce eram eu de fapt ? Un puşti de 16 ani,  „beneficiar” al 

reformelor învăţământului care deabia începeau, procopsit cu un statut 

politic semi-ostil, hotărât însă să ajungă inginer de aviaţie, după modelul 

vărului său primar, Teodor Zanfirescu, care terminase Politehnica în 1953 şi, 

pe-atunci, lucra la fabrica de avioane din Bacău. Dorel, un pasionat al sborului (posesor al 

brevetului de sbor fără motor) locuise cu noi în ultimii 3 ani de studii , astfel că avusese tot 

timpul să mă influenţeze în acest sens. 

POLITEHNICA 

    La 15 septembrie 1956, în aula APA, anul I Mecanică a audiat primul său curs şi anume  

Analiză matematică, ţinut de profesorul Gheorghe Simionescu. În amfiteatru eram +140 de 

studenţi, de vârstă eterogenă, cuprinsă între 16 – 30 ani ! Aruncându-şi privirea în sală, 

profesorul a început, în liniştea deplină a sălii, după câte ţin eu minte, cam aşa:  

„ Deoarece nu ştiu cu ce pregătire sau bagaj de cunoştiinţe aţi venit Dv. astăzi 

aici, am să încep prin a vă prezenta.....funcţia sinus !” No comment ! Aşa am 

început. Au urmat cei 5 ani de studii ‚ derulaţi cu evenimentele şi peripeţiile specifice 

mediului şi ambianţei universitare, aflate însă într-un proces de profunde schimbări de natură 
politico-ideologică impuse ţării datorită statutului său de de ţară învinsă în WW II şi 

prezenţei temporare a trupelor sovietice, pe teritoriul naţional.  Dar nu la asta vreau să mă 

Iulie 1943 
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refer aici. Aş dori doar să mnţionez un incident petrecut la finalul anului IV de studii, fapt 

care prin natura şi anvergura sa nu avea cum să fie cunoscut decât de colegii de grupă. Ne 

aflam în presesiune, înaintea termenului de încheiere a cursurilor – 

dacă-mi amitesc corect – către sfârşitul lunii mai, într-o sală din corpul 

L, unde ar fi urmat să audiem cursul de Acţionări electrice, al Conf Univ 

Herbert Cozin. Conferenţiarul însă, nu s-a prezentat la ora stabilită. 

După trecerea timpului rezervat pentru prima parte a cursului,  

de comun acord cu colegii, preocupaţi de timpul pierdut pentru 

pregătirea sesiunii de vară care urma, m-am dus, în calitate de şeful 

grupei (570) la Decanatul facultăţii să mă interesez dacă dnul. Prof. şi-a 

anunţat cumva absenţa. N-o făcuse. M-am întors la colegi, cărora le-am 

spus, că pe răspunderea mea, pot pleca acasă.  

Urmarea : am fost chemat de către de către sectretarul OB, dnul. 

Gavrilaş, care însoţit de dnul. Biberi responsabilul grupei noastre din 

partea decanatului, m-au „judecat” pentru grava abatere pe care o 

săvârşisem, m-au acuzat că sunt un mic-burghez, care a primit o 
educaţie ostilă clasei muncitoare, şi ca atare, dânşii au ajuns la concluzia 

că este necesară reeducarea mea în mediu muncitoresc, sănătos. În 

acest sens, mi-au comunicat să transmit părinţilor invitaţia de lua legătura 

cu dînşii, pentru a li se comunica decizia luată. Este adevărat că...n-am ajuns 

la reeducare ! Dar m-am speriat foarte tare deoarece cunoşteam vreo 2 cazuri, absolut 
reale. (de ex. Individul care a speriat promoţia următoare, Balthazar Bogdan,  ajuns ulterior 

„carierist” tipic al regimului şi, după 1989, purtător de cuvânt al Guvernului Roman şi apoi,  

PDG al băncii franco-române SG- BRD: 1 an de „reeducare” la o schelă 

petrolieră ! 

     Timpul s-a scurs şi am ajuns în ultimul semestru de studii, în mai 

1961. La examenul de diplomă, m-am prezentat şi susţinut lucrarea 

intitulată „Metodă şi aparat pentru controlul frezelor melc 

modul”, conducător de lucrare Asist. Univ. Petre Dodoc. Am obţinut 

nota generală 9 (nouă). Cu această notă am intrat la Comisia de 

repartizări care, mi-a înmânat trimiterea către Intreprinderea „Ilie 

Pintilie” din Plopeni, jud. Prahova. Fabrică de armament, înfiinţată de 

nemţi prin anii ’30 într-o pădure din preajma Ploieştilor. Cu această 

hotărâre i-am lăsat pe ai mei şi m-am prezentat  la UM 01239 

Topraisar, pentru convocarea militară din perioada 15 iulie-15 

septembrie 1961. S-au întâmplat destule în viaţa companiei de elevi-

ingineri, dar nu vreau  amintesc acum decât despre faptul că Gulie a  

reuşit să NU respecte un ordin direct al ofiţerului comandant, fapt 

pentru a care a făcut câteva ore de bulău, compătimit din tot sufletul ... 

de Garda de serviciu a unitaţii.  

Întors acasă, am plecat într-o „scurtă escapadă” pe traseul nostru de familie : Sinaia-Vf. cu 

Dor-cab. Padina-Vl. Obârşiei-cab. Vf. Omu-Vl. Ciubotea-Bran- Sat. Peştera-Prăpăstii-cab. 

Curmătura (Piatra Craiului). 

STAGIATURA LA IOR BUCUREŞTI 

La întoarcere, cu oarecare emoţie, absolut inerentă abordării unei noi etape de viaţă, la 2 

octombrie 1961,m-am prezentat la Întreprinderea Optică Română (IOR) din Bucureşti, 

„înarmat” cu repartiţia (modificată) şi, bineînţeles, diploma de studii.  

  Iulie 1957 

 

Iulie 1961 
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Schimbarea repartiţiei a fost convenabilă, deoarece îmi oferea mai multe facilităţi: rămânerea 

în Bucureşti, cu familia, profilul net de mecanică fină , profesionalismul atestat de istoricul de 

activitate ( produsese aparatura optică pentru şenilatele militare fabricate la Malaxa), dotarea 

tehnică şi existenţa unui compartiment tehnic de concepţie bine structurat , de capacitate 

corespunzătoare. De fapt, toate se .....trăgeau de la.. germani, care, la timpul respectiv 

aduseseră (uneori) chiar şi personalul necesar. Chiar mi-aduc aminte de numele unui ceh, 

(Papa) Stolz, care adus de patronul fabricii prin ’38-’39, rămăsese în Ro, după război, şi lucra 

ca proeictant SDV. 

La IOR am rămas doar pe perioada stagiului datorită politicii lor salariale, care, vezi Doamne, 

accepta promovările exclusiv datorită vechimii în fabrică. Ori, chestia asta, pentru Gulie, era  

indmisibil şi absurd. Într-adevăr, după 1 lună, îi sugeram Inginelui Şef, în Atelierul de 

prelucrat roţi dinţate (de modul mic) oportunitatea unei maşini de rectificat dantura 

respectivelor roţi , pe care mă ofeream să o proiectez şi să răspund de executare! Adică 

puştiul mic-burghez. (nu cred că ştia dânsul chestia asta). S-a uitat lung la mine şi.....n-a suflat 

o vorbă. Chiar m-am gândit o vreme că e de acord cu sugestia!  

Până una alta m-am apucat să întocmesc fişele de reglare pentru executarea roţilor dinţate 
conice pe o maşină Saratov, rusească (??), fişe pe care la elabora un singur tip în fabrică !? 

Era tot un Papa Stolz. Nu pentru că ar fi fost secret, Doamne fereşte, ci pentru că era cu 

adevărat mai complicat.  

Apoi, după vreo 8-10 luni de atelier, m-au trimis la Tehnic- Autoutilări, unde m-am simţit 

chiar f. Bine, pentru că aveam de proiectat diverse chestii nemaipomenite pt. vârsta şi 

experienţa mea. Unde mai pui că astea se executau ! Şi unde? La Prototipuri!  

După ce-am făcut vreo câteva chestii d-astea, (cap revolver cu 6 scule şi indexare mecanică 

pt. maşini de găurit, consolă de frezat ghidaje în coadă de rândunică, dispozitiv de aliniat 

componentele pe axa optică a microscopului, cărucior cu platformă-elevator pt. transportat 

paleţi pe fuxul tehnologic,etc.) Toate astea au necesitat...lupte crâncene cu muncitorii, care 

nu acceptau pur-şi-simplu , că Puştiul Gulie (asta zic eu, acum, când am ajuns Moş) să le dea 

lor de lucru, şi mai ales, să trebuiască să respecte documentaţiile şi să facă ca el ! Bine înţeles 

că Puştiul era imperturbabil şi trăgea cu ochiul după gagicile din   din atelierele de proiectare. 

Şi atunci ? Au format 2 grupe şi au pus un pariu : este sau nu este Puştiul evreu ? Miza, 

nişte bere (lăzi de). S-au dus la Cadre, (unde, datorită profilului, şef era un ofiţer DSS), dar 

nu la şef ci la Nea P*. care exista prin toate servicile de acest fel, i-au povestit tărăşenia, şi  

l-au rugat să le spună. Omul, lucrător experimentat, i-a luat el la întrebări :da dece băi băieţi 

? Păi Nea P*, e un ţâcă acolo ! Prea le ştie  ! S-a băut berea şi lucrurile s-au liniştit. 

De la IOR am încercat să plec de 2 ori: în anul 2 de stagiu, când mi-am dat demisia şi   m-am 

dus la INCERC, şi la terminarea stagiului, cu altă demisie. De fiecare dată, Directorul IOR a 

intervenit personal pentru a mă întoarce în fabrică. Vorbea mai întîi cu conducerea şi apoi cu 

mine. La INCERC a avut succes – a trebuit să mă întorc – eram în acelaş sector, iar dânsul 

era membru în CP de sector ,şi coleg, deci, cu ceilalţi directori. 

Dar la ITM, n-a mai reuşit. Nu numai că erau  sectoare de partid, diferite, dar director la 

ITM era Vladimir Mazur, Gral DSS (r). Pe lângă faptul că ITM-iştii, m-au făcut Ingi-princi , mi-

au dat şi 350 lei la salariu ceace reprezenta +23% din cel IOR-ist ! 

Şi uite aşa, am rămas ITM-ist 33 de ani, până în 1997,cînd am plecat să lucrez în sectorul 

privat. 

    Nu pot să închei IOR-ul fără să amintesc capitolul pe care am să-l întitulez  JUDO. În cei 

trei ani petrecuţi la IOR, am cunoscut un evreu în vârstă-ing. Liviu Urmă–un om cu o 
bogată experienţă de viaţă şi un dedicat  practicant al artelor marţiale. 

Începînd de la 6-7 ani, părinţii mei au avut grijă să mă formez ca un individ, mai întâi 

practicant al sportului, iar mai apoi, dependent al acestei forme de.... existenţă ! la 6 ani m-au 

dus prima dată la munte. Mai târâş mai grăpiş m-au urcat pe Jepi şi apoi, din ce în ce mai 
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departe. La aceaşi vârstă, subsemnatul s-a aruncat, din proprie iniţiativă, în apa de cca. 2,5 m 

de la debarcaderul ştrandului Min. de Finanţe de pe lacul Herăstrău.  

Am şi acum în minte imaginea de atunci: mi-am dat drumul de pe treapta scării de intrare în 

apă, a platformei din lemn a debarcaderului. M-am dus ca o ghiulea la fund, cu ochii deschişi. 

Datorită razelor soarelui, am pastrat imaginea până acum.  Am ajuns la fund, am înpins cu 

picioarele, ca un arc şi... am revenit victorios la scara de care m.-am prins ! 

Poate vă veţi intreba ce legătură are treaba asta cu judoul ? Păi are, pentru că pâna am ajuns 

la IOR, practicasem, în regim de semi-performanţă, nataţie, la nivel de lot naţional de juniori 

la polo pe-apă şi rugby, la nivel de competiţie orăşenească. 

Eram numai bun de trecut la un alt sport, de data aceasta unul individual, sătul de gafele şi 

inabilitatea colegilor de echipă. 

Aşa dar, când Nenea Urmă a înfiinţat o echipă de judo la IOR, hop şi eu. 2 antrenamente pe 

săptămână lucruri deosebit de atractive atât fizic cât şi spiritual, principiile şi codurile morale 

Implicite ale acestei discipline sportive, adoptate din codurile de onoare ale vechilor 

japonezi, ca de exemplu Bushido şi alteele, au fost aspecte care m-au atras imediat şi m-au 

determinat să-i acord importanţa meritată. În ţară nu exista un cadru oficial pentru 
desfăşurarea activităţii acestui sport.  El era practicat în câteva cluburi, pe lîngă unele 

intreprinderi sau unităţi  şcolare. În 1968, dacă mi-aduc bine aminte, a fost înfiinţată 

Federaţia Română de Judo, în cadrul CNEFS, forumul sportiv naţional oficial. Datorită 

interesului firesc al unor structuri militare oficiale, Secretarul General al noii federaţii a fost 

desemnat Dnul. Prof. Anton Muraru, ofiţer DSS, iar Preşedinte, Comandantul Trupelor DSS, 

Gral. Paul Marinescu. 

Ing. Radu  Gruia de la IOR, a fost cooptat în cadrul Comitetului Federal, în calitatea de 

Preşedinte al Colegiului Arbitrilor. Au urmat ani dificili de organizare, obţinerea măiestriei 

sportive, participare la fenomenul competiţional intern şi internaţional, afilierea la Federaţia 

Europeană de Judo, etc. Pentru 

participarea la o competiţie ami-

cală în Germania de Est (DDR) la 

Berlin, am călătorit pentru prima 

oară în afara graniţelor naţionale , 

la începutul anului 1970, însoţind 

lotul de sportivi, participant în 

premieră la o competiţie inter-

naţională. Principalul scop al 

participării a fost, desigur, ca 

judoka români să obţină un 

„certificat” de recunoaştere în 

zona competiţională, interna-

ţională. Personal, am avut plăcerea 

să contribui la atingerea scopului, prin faptul că am arbitrat  finala  competiţiei , o imagine 

din derularea întâlnirii, în care figuram distinct şi eu, a apărut pe coperta publicaţiei de 

specialitate federaţiei de judo a gazdelor. 

În decembrie 1970, am arbitrat, de asemenea, la Cluj Napoca finala primului Campionat 

naţional pe echipe, titlu obţinut de echipa IEFS, în fotografie purtând, tricourile de campioni.  

În rândul din spate, a treia persoană de la stînga la dreapta este Secretarul Gral. al federaţiei, 

dnul. Anton Muraru, apoi eu , având în stânga pe domnul Profesor de la IEFS, conducător al 
delegaţiei echipei campioane.  

Am continuat activitatea la FRJ, ca un hoby care, recunosc că m-a pasionat şi chiar începuse 

să-mi placă; dar...., soarta sau lipsa de abilităţi personale pentru asemea îndeletniciri, şi-a spus 

brusc şi ireversibil cuvântul ! În timpul primei competiţii internaţionale amicale, organizată la 
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Sala Floreasca, mie revenindu-mi în mod firesc răspunderea arbitrajului, colegul din comisie 

care îndeplinea atribuţia de locţiitor , vine pe tatami şi îmi transmite un mesaj confidenţial 

din partea şefului nostru: „ tov Gruia, Şeful te roagă să te asiguri că băiatul nostru va câştiga 

meciul acesta” (Arbitrul întâlnirii eram ..eu, iar rezultatul conta pentru scorul echipei). 

Răspunsul meu a fost, pe scurt : Transmite-i tov Secretar Gral. că eu nu mănânc pâine din sport.  

Urmarea : băiatul nostru a pierdut meciul, iar eu am dispărut din Federaţie şi din judo ! 

(partea cu judo a fost o decizie personală.) Mi-a părut efectiv rău, dar n-aveam cum să 

accept o asemenea misticare a adevărului.  

Pe întreaga durată de timp cât am făcut parte din activul FRJ, -cca 3 ani şi ceva- am lucrat 

împreună cu ofiţeri sau colaboratori DSS; trebuie să recunosc că  puteai să ai încredere în 

seriozitatea şi competenţa dânşilor. Dar... eu nu eram, cel puţin aparent, în subordonarea 

dumnealor.... Asta este morala „întâmplării” descrise mai sus..... Acum, după +45 de ani de la 

evenimente, mai verosimilă mi se pare ipoteza că de fapt, pentru a doua oară în viaţă,  N-AM 

respectat un ordin direct al  comandantului; numai că de data aceasta  NU PURTAM 

UNIFORMĂ !! Am fost pedepsit în calitate de.... angajat civil, adică au renunţat la serviciile 

mele.Cam în aceeaşi perioadă, în toamna 1972, am fost sunat acasă, la părinţi, de către un 
domn care  mi-a adresat invitaţia de a mă prezenta la sediul DSS pentru a purta o discuţie cu 

două persoane din cadrul instituţiei.  Dând curs invitaţiei, am fost primit de către doi ofiţeri 

în grad de maior, ale căror nume şi funcţii, nu le mai reţin acum. Discuţia a durat cca. 2 ore 

şi a avut drept obiect schimbarea locului meu de muncă de la ITM Bucureşti, unde ocupam 

funcţia de Şef Atelier proiectare produse noi, la o unitate din cadrul DSS, unde urma să am 

prerogative profesionale asemănătoare, adică proiectare. Tot odată, dânşii au menţionat că, 

din această unitate fac parte de mai mult timp, un coleg de promoţie şi un fost coleg din 

ITM, transferaţi anterior. De asemenea, foarte corect, mi-au adus la cunoştiiţă că am fost 

recomandat de către un fost coleg de la IOR, care la data respectivă ocupa o funcţie de 

conducere într-un institut de cercetare-proiectare din Bucureşti. În susţinerea propunerii, 

cei doi domni au arătat, fără a intra în detalii, specificul tehnic al obiectului de activitate, 

precum şi alte condiţii avantajoase ale locului de muncă. În final  au precizat însă, că dat fiind 

specificul activităţii, în instituţie nu pot funcţiona angajaţi civili, pentru mine asta însemnând 

că va trebui să devin ofiţer. Am refuzat categoric şi discuţia s-a încheiat. Urmarea ? Până la 

plecarea din ITM, în anul 1997, am fost „ bun în grad”, am asistat, la început amărât, apoi  

amuzat, la parada  indivizilor avizi de funcţii, relaţii , bunuri sau alte oportunităţi care, la 

vacanţarea unei funcţii de conducere, deschideau  „bătălia” pentru ocuparea acesteia, fără să 

se gândească  la riscul asumat datorită propriei incompetenţe! În perioada 1984-2006, trei 

(3) vajnici competitori pentru funcţia de director, şi-au pierdut pur şi simplu viaţa după un 

timp mai scurt sau mai lung de ocupare a mult râvnitului fotoliu ! 

În ceace mă priveşte, figuram întotdeauna pe lista de „rezerve”   şi eram, evident, subiectul 

preferat al rumorilor din fabrică : de data asta îl pun pe Gruia ! 

LA ITM BUCUREŞTI, CARIERA PROFESIONALĂ 

   M-am transferat la Industria Tehnico Medicală Bucureşti la data de 2 octombrie 1964, 

exact la 3 de la terminarea perioadei obligatorii de stadiu pentru ingineri. Am fost încadrat la 

Atelierul de proiectare produse , cu funcţia de Inginer principal proiectant, apoi inginer 

proiectant şef. În 1967, am fost chemat la BOB-ITM pentru a mi se aduce la cunoştiinţă că 

urmează  să figurez pe lista de primiri în rândurile PCR, pe locurile planificate pentru 

personal TESA. În octombrie 1970, am fost promovat în funcţia de Şef Atelier Proiecatre 

Cercetare, cu ocazia trecerii acestei formaţii în cadrul Sectorului de Studii şi Proiectări 
Tehnologice din cadrul Ministerului Sănătăţii, for tutelar la acea dată.  

În august 1972, formaţia de proiectare a revenit în fabrică, iar În august 1974, şi-a reluat 

denumirea şi prerogativele odată cu trecerea intreprinderii  în subordonarea MICM 

Centrala Industrială de Echipament Special, unde a rămas până la trasformarea în Societate 
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Comercială, (AMIRO SA) în anii 1990. În ceace mă priveşte, din 1964 şi până în 1997, dată la 

care am părăsit fabrica, am lucrat în proiectare-cercetare, pentru elaborarea, în concepţie 

proprie, a documentaţiilor tehnice , partea constructivă. Nu s-a apelat la nici-o formă de 

asigurare sau colaborare tehnologică, nici măcar a unor modele de referinţă. Datorită  în 

principal,  interesului scăzut acordat de Conducerea Superioară acestui domeniu. 

Primul „produs” realizat de mine la ITM, în 1964, a fost  „Stetoscopul obstretrical”, iar 

ultimul „Ambulanţa militară” realizată în 2004-2005, pe un şasiu ARO Cîmpulung Muscel. 

Între aceste două produse, au fost peste 100 de titluri diverse,aparatură sau echipamente 

proiectate şi asimilate pentru producţia de serie mijlocie-mică, caracteristică fabricii; această 

producţie şi-a îndeplinit menirea de a asigura unităţilor reţelei sanitare un minimum  de 

dotare cu echipamentele 

necesare,din  profilul  ITM.  În 

ceace mă priveşte, am avut 

oportunitatea de a elabora 

documentaţiile pentru 

solicitarea şi obţinerea de la 
OSIM  a   certificatelor 

nominale de inventator pentru 

cel puţin 12 brevete de invenţie 

şi 4 de inovator. (Pentru acestea 

mai deţin încă documentele 

respective) 

Aparatul stipulat în scanul 

certicatului din  fotografie a fost 

fabricat, începând din 1983 în  

mai multe sute de exemplare, 

contribuind substanţial la 

perfecţionarea terapiei 

anestezice ventilatorii aplicată în reţeaua sanitară internă. 

Ca o ciudăţenie, brevetul a fost recompensat! Potrivit legislaţiei în vigoare cu 3 (salarii) de 

cecetător principal, timp de cinci ani.   Şi atunci, ca şi astăzi, sănătatea rămânea un subiect 

preferat al propagandei politice, şi atât. Un exemplu : prin 1973-74, am realizat şi aplicat o 

inovaţie constructivă la un produs nou, din categoria celor pentru sterilizarea în aburi. 

Fabrica producea de 15-18 ani o instalaţie de sterilizare reprodusă după o firmă franceză, 

care pusese produsul pe piaţă....după război. Ei bine, am fost nevoit să mă adresez instanţei 

judecătoreşti pentru a-mi obţine recompensa legală. (in valoare echivalentă cu 5-6 salarii) 

Banii i-am luat din bancă, cu decizie de executare silită ! 

Iar Contabilul Şef m-a chemat la dânsul şi, vădit supărat mi-a spus : tov inginer, eşti băiat 

tânăr, acultă sfatul meu de om cu experienţă, nu cheltui banii că o să-i dai înapoi ! 

Eu l-am ascultat şi...cu banii ăia m-am însurat !!   

    În perioada în care am funcţionat la ITM, am efectuat mai multe deplasări în interesul 

serviciului, în străinătate, atât în ţările socialiste cât şi în alte ţări. Astfel, cu ocazia şedinţelor 

prevăzute pentru comisiile CAER, pe probleme, am călătorit în toate ţările membre, cu 

excepţia Poloniei. În afara CAER, am călătorit, în 1979 în, RPChineză, iar în 1992, pe 

probleme comerciale, în Nigeria. În 1983 şi 1985, am fost în Finlanda.( un detaliu „picant”: la 

ultima dintre aceste 2, am plecat singur deorece tov. Ioan Totu, nu a aprobat deplasarea 
directorului fabricii, pe care teoretic, trebuia să-l însoţesc eu!) 

ACTIVITATEA ÎN REGIM PRIVAT 

 În, iunie 1997, la sugestia fostului şef al serviciului de planificare, ,pe care-l cunoşteam de 

vreo 20 de ani, m-am hotărât să-mi continui  activitatea în regim privat înpreună cu el şi cu 
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fostul meu adjunct, ing. Mircea Iliescu, care mă „depăşise” în viteză şi epuizase întregul 

circuit : inginer şef, director* ( după 1989) şi apoi obligat să „dispară”, la sugestia unor 

„prieteni” buni, se hotărâse să lucreze pe cont propriu ! 

*Un alt detaliu picant: în februarie 1990, Gulie a fost persoana desemnată  care a condus 

Adunarea Generală a personalului fabricii, convocată pentru.....alegerea noii conduceri ! 

Alegerea s-a făcut prin vot secret. Director a fost ales...dnul ing. Mircea Iliescu ! 

NB. Eu am fost desemnat de CFSN să conduc această....adunare, pentru că aveam o 

reputaţie profesională strictă. Niciodată nu fusesem implicat în vreuna dintre multiplele 

găinării care se petreceau continuu în fabrică ! Adică, de mine le-a fost ruşine şi s-au 

comportat cât au putut ei de frumos!  

     Zis şi făcut ! Am început , în calitate de acţionar minoritar, activitatea la SC MEDICAL 

PRODSERV SA, cu reparaţia capitală a unui Aparat de anestezie tip NC3, deţinut de ..Spitalul 

Periş –Prahova. Au fost primele parale băgate de mine în contul firmei, care lucra pe un 

spaţiu tehnologic închiriat ,şi avea, dacă mi-aduc bine aminte, vreo 12-14 angajaţi (muncitori), 

majoritatea din fabrică. 

În următorul an şi jumătate, lucrările aduse, în principal de Iliescu, preponderent din 
Prahova, (Ploieşti,Vălenii de munte, Mizil) şi Moldova (Focşani, Galaţi, Iaşi) au fost executate 

de muncitorii de care, evident, răspundeam eu. (mai puţin la Iaşi) 

Din p.d.v. tehnic, comenzile primite aveau drept obiect reparaţii de instalaţii de sterilizare 

fabricate la ITM şi apă sterilă (vase şi trasee) Aici trebuie să precizez că toate acestea 

fuseseră asimilate la ITM în urmă cu cel puţin 30 de ani, prin copiere după nişte relicve 

istorice franţuzeşti. Aşa dar toate erau din cupru şi aliaje din Cu, cele mai multe asamblate 

prin....nituire ,şi etanşate cu aliaje de lipit pe bază de Sn. Era o jale ! Cît am fost la ITM am 

reuşit să fac câteva poziţii de sterizatoare mai noi, şi altă tehnologie; dar de Instalaţia de 

Sterizare Mijlocie ISM-2 , N-AM avut pur şi simplu voie să mă ating ! Era produsul”de suflet” 

iubit de toţi, conducere şi muncitori, şi era o ruşine !! 

Din acest motiv, practic, nu m-am ocupat niciodată de acest produs, şi de-aceia, îl 

„descopeream” , atât de târziu în spitale...! 

     În septembrie 1998, Iliescu ne-a convocat, pe mine şi pe directorul comercial, parteneri 

de firmă, şi ne-a adus la cunoştiinţă că s-a hotărât să părăsesca firma ; ca atare aceasta urma 

să-şi înceteze activitatea.  

Drept urmare, directorul comercial  împreună cu ginerele său şi  cu mine  ne-am hotărât să 

continuăm activitatea, înfiinţând o altă firmă SC MED ENGINEERING SA, care a fost înscrisă 

la 10 oct 1998.  În această firmă am fost  Director tehnic până la 1 aprilie 2000, când am ieşit 

la pensie şi, în calitate de colaborator, până în anul 2004, când practic, s-a încheiat 

activitatea. În  a doua parte de activitate, am reuşit să realizez  echipamente deosebite din 

p.d.v. al necesităţii şi complexităţii constructive.  Iată o listă sucintă a acestora : 

 Instalaţie automată de sterilizare, capacitate 250 dm³, cu dublă deschidere. 

 Staţie centrală automată de fluide medicale, în special O2 . 

 Instalaţie automată de producere apă sterilă 

 Staţie centrală de vacuum pt. uz medical 

Toate au fost realizate la comanda unor spitale judeţene sau de nivel municipal. (despre care 

se ştia că sunt de importanţă strategică naţională) Toate au implicat o răspundere .....uriaşă 

deoarece, defectarea lor ar fi putut provoca pierderi de vieţi  omeneşti !Au funcţionat fără 

probleme., cel puţin cât m-am ocupat de service în perioada de garanţie. Apoi, n-am mai 

auzit nimic de ele! Şi au trecut 10-14 ani ! Prezumpţia rezonabilă este că sunt de mult casate 

Ce pot să mai spun ? În martie 2003  am adresat  memorii Administraţiei prezidenţiale, 

Parlamentului şi Guvernului ! Am primit răspunsul pe care l-ai   primit şi tu, Cititorule ! 
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FAMILIA 

    M-am căsătorit în 1973, decembrie 22, la primăria Sct. 1, Bucureşti, sector în care 

domicliam atât eu cât şi viitoarea mea soţie Ileana Venera Anghel. 

La ceremonia au asistat familiile noastre 

, prieteni, colegi de seviciu şi invitaţi ai 

părinţior noştrii. 

Poate merită să amintesc că această 

uniune de lungă durată  sugera, pentru 

oameni cu abilităţi perceptive 

deosebite , lungul nostru viitor  comun 

; „Logodna” noastră a avut o durată de 

timp semnificativă – 3 săptămâni ! 

Este, desigur adevărat că nici unul nici 

altul nu mai eram tinerei, dar oricum 

..... Adevărul este că majoritatea celor 

prezenţi, mai ales părinţii, nutreau 
semtimente de bucurie, cum era şi 

normal, dar pe undeva, se înfiripa totuşi, un resentiment datorat abaterii de la reguli.....care 

s-a dovedit peste vreo +40 de ani a fi un fals de prost gust ! 

Noi, cei doi – n-aveam chiar nici-o grijă : eram puşi pe „ forward, full speed „ şi ne 

vedeam de treabă liniştiţi.  

Masa tradiţională a evenimentului a avut loc, în aceeaşi zi, seara, la.....restaurantul SELECT, 

de pe Alea Alexandru, loc bine cunoscut de Asociaţia MECANICII’61. Care-l va frecventa 

lunar vreo câţiva ani buni, după 2000 ! 

Atmosfera destinsă, lipsită parcă de orice fel consistenţă toxică, sau neprietenoasă, s-a 

păstrat pe toată durata evenimentului.  

Au participat toţi, sau aproape toţi cei de care eram apropiaţi  prin legături spirituale 

trainice, capabile să înfrunte timpul, aşa, ca pe.un nimic! Dovada peremptorie este că, dacă 

Destinul le-a hărăzit o viaţă îndelungată (cu excepţia alor noştrii care au plecat de mult), am 

rămas împreună până şi în zilele în care scriu aceste rânduri.  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22 dec 1973, la SELECT: Eugen Gruia, (tata), Paula Chiţimia,( naşa), Radu şi  

Ileana Gruia, (mirii), Rică Chiţimia (naşul) 
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Aprilie 1978 : un trio, cel puţin 

clasic. Mămica cu două fetiţe, Arina 

şi Smaranda! 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

Inginerul Teodor Zanfirescu, vărul meu primar din partea mamei, acum ‚ în vârstă de 86 de 

ani, este unul dintre românii care au făcut istorie ‚ în anii ’80. Bineînţeles, istorie care se va 

scrie. Inginer de aviaţie, reuşind printr-un concurs favorabil de împrejurări să ajungă pe  

funcţie de decizie în MICM, a realizat, avionul  subsonic   IAR 93, cu  misiuni de atac şi sprijin 

al trupelor la sol  . Avionul a fost produs în serie şi a intrat în dotarea aviaţiei militare 

române şi iugoslave. 

De asemenea, în perioada respectivă a reuşit să realizeze asimilarea licenţei britanice, 

achiziţionate de Statul Român pentru avionul de transport călători, pe distanţă medie, BAC 

1.11. Pe la  jumătatea deceniului 9, pasiunea lui Ceauşescu pentru aviaţie s-a stins, banii 

pentru asigurarea importurilor de completare au fost suprimaţi şi producţia stagnată pentru 

un număr de aeronave aflate în diverse stadii de execuţie. Dar cele finalizate,  se aflau în 

exploatare la TAROM ! Dorel a fost, totodată, unul 

dintre puţinii oameni care nu aveau nici-o relevanţă 

pentru  trăsăturile comportamentale tipice perioadei, 

cum erau dorinţa maladivă de putere, relaţii de 

parvenitism, nemuncă şi ură abia  disimulată pentru cei 

care reuşeau să facă totuşi ceva, Îi plăcea, de mic, 

aviaţia şi dorea numai „să se joace cu nişte avioane”. Şi a 

reuşit !  

      Iar noi, Ileana şi cu mine, ne-am petrecut 

„săptămâna de miere” pe litoral, în staţiunea Neptun, 

la hotelul cu acelaş nume ! A trecut timpul şi a venit şi 

vremea apariţiei ....succesoarelor noastre ! 
Şi aşa a început schimbarea universului pentru 

Ileana........ 

Pentru că acum, fetiţele au devenit doamne şi mămici 

(de baieţei) iar Ileana s-a metamorfozat în...mama !  

Pe atunci ele erau bucuria şi împlinirea noastră. Acum 

sunt motivul de permanentă grijă şi preocupare. Motus 

! Legea firii. E diferenţă mare între mami şi mama ! 

Timpul a sburat, din nou, pentru prezenta relatare !  „Fetiţele” de atunci au devenit oameni 

în toată firea, care se află acum în plină bătălie cu propria lor soartă (sau destin) Altfel de ce 

Ileana şi Dorel Zanfirescu.  
Ileana şi fratele ei mai tânăr, Bogdan 

Anghel.  
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am fi noi tot timpul atât de îngrijoraţi. Destinul este imprevizibil şi implacabil, iar noi....am 

cam îmbătrânit !OK ! Dacă aşa se prezentau lucrurile  în ’78, să proiectăm un flash pe 2016.  

Deci :Smaranda trăieşte în Bucureşti, împreună cu băieţelul ei Cătălin, în vârstă de 6 ani, care 

se va duce la şcoală, în clasa 0 , la 15 septembrie anul acesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

                              Smaranda DUŞA GRUIA 
                      Pregătire profesională:  Facultatea de Drept 

                                   Facultatea de Psihologie 

                                   Masterat în psihanaliză                     

Atestate profesionale :  Practician în insolvenţă (lichidator judiciar) 

                                  Mediator           

                                                       Psychological Profiler 
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          Arina, împreună cu familia – Ramiro  soţ şi Tristan băieţelul lor în vârstă de 4 ani,  

trăiesc în Villalba, Comunidad de Madrid, Spania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arina  
Pregătire profesională : Facultatea de Psihologie 

                                   Masterat în Psihologie 

                                   Doctor în Psihologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cătălin Duşa Gruia şi vărul său Tristan  
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În altă ordine de idei, cuprinsul acestei părţi a „poveştii” despre puştiul de pe prima pagină, 

nu poate omite unul dintre aspectele semnificative ale unei, să-i zicem, recente perioade, 

încheiate în iulie 2016 . Este vorba  despre firma noastră de familie având drept obiect o 

activitate comecială, şi anume  vânzări pentru producţia une firme  mai mari din Franţa.  

Într-adevăr, în perioada 2001 -2016,  familia- Ileana şi Radu Gruia – am fost deţinători, în 

proporţii egale a părţilor unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, pentru vânzarea 

în exclusivitate, a covoarelor din PVC cu structură compozită, destinate acoperirilor 

podelelor mijloacelor de transport pentru călători.  

Meritul pentru longevitatea existenţei firmei, a revenit integral Ilenei Gruia, care a reuşit, 

datorită, calităţilor sale personale, să cîştige încrederea clienţilor români ( companii de stat, 

operatori de transport public – terestru-naval-aerian-) cît şi a producătorului- furnizor, 

GERFLOR SA din Franţa, partenerul contractual al  G&G 2001 SRL., firma noastră. 

Datorită însă cunoscutei situaţii precare a industrei din RO, rezultatele financiare ale firmei  

s-au situat, mai mult, la nivelul unui...hoby ! 

După aproape 17 ani de activitate am păstrat, efectiv, relaţii de prietenie cu colegi francezi, 

care ne-au vizitat la Bucureşti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai ’15. Garden Party la palatul Elisabeta 
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Ready ? GO! 

 DRĂGĂNESCU, Florian 
 

 

Evenimente mai importante din ultimii cinci 

ani, ce mă privesc 

Florian DRĂGĂNESCU 

Profesor univ. emerit, dr. ing. 

1) „ La trei magari”  pe 30 aprilie 2016. Aniversarea celor 80 de ani de viata, 

împreună cu colegii de facultate. 

 

 

 

 

 

Așa arătam anul trecut la 80 de ani, pe 30 aprilie 2015 
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Am zis și eu câteva vorbe cu acel prilej 
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Înainte de masă, cu Mirel, dna Maria și Adrian 

 

 

Bucuroși ciocnim, eu și Mirel. La mulți ani ! 
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Eu și Mirel, ne reculegem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După palincă, iepure și vin de la Comana 
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2) Parastasul de 50 de ani al profesorului Constantin POPOVICI – La cimitirul „Sf.  

Vineri” din București, pe 9 aprilie 2015, împreună cu un grup de colegi și prieteni. 

 

 

Profesorul Sturzu Aurel și preotul la mormântul profesorului Constantin POPOVICI 
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Veșnică pomenire profesorului Constantin POPOVICI 

 

Participanții la parastas 

3) Aniversarea a 60 de ani a Departamentului TCM din Universitatea Politehnica din 

București – Monografia departamentului, profilul biografic al prof. Florian DRĂGĂNESCU. 

 

          

Poza din Monografie – profilul biografic 

 



32                          Foaie  de suflet lunară a Asociaţiei “Promoţia ’61 MECANICĂ”                    

 

                              Monografia Departamentului TCM, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

         

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filetarea melcului globoidal prin așchiere în vârtej pe strung, 1961 



33               Revista MECANICII’61, An 12, # 122, august-septembrie 2016 EE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                  În laboratorul de presare la rece,laboratorul meu de suflet 
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                            Împreună cu proaspătul doctor în inginerie industrială    

    Dr. Petre – Gheorghe TIRIPLICĂ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Felicitări adresate proaspătului Doctor 
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5) Hobiurile mele:          

 - familia;           

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            El este David, nepotul meu, acum are 4,5 ani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Cu nepoata mea Ana Maria Cara, proaspătă liceană 
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Eu la vânătoare culeg măceșe, 15 noiembrie 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe fondul Sinești, 2 februarie 2013 
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               Dar e frumos iarna pe viscol la Sinești, 12 ianuarie 2013 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Stupina de la Comana, 28 mai 2015
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Ready ? GO! BĂRĂNESCU 

/DELCESCU/ Rodica Anca 
  

Cind scriu aceste rinduri sunt in plina pregatire a voiajului spre Romania unde vom 
sarbatori impreuna 55 de ani de la terminarea facultatii. Vor fi 55 de ani de cind am iesit 
de pe bancile universitatii ca tineri studenti si am intrat in batalia vietii ca  adulti 
ingineri!  Tot atitia ani de lupta zilnica cu incercarile vietii, de succese  in profesiune, in 
viata de familie si  in societatea in care am trait -  fiecare dintre noi dupa imprejurari si 
posibilitati.  
 Desiguri, pe linga succese am avut si infringeri,  mai mari sau mai mici, dar in final 
bilantul nostru al tuturor este pozitiv! Putem spune: ” prezent “ la strigarea catalogului! 
Acest fapt in sine este un success in lupta cu viata. Sa ne consideram norocosi, si sa 
speram ca vom putea continua asa cit mai mult timp in viitor. 
 
 Pentru mine ocazia revederii si a celebrarii este si un prilej de retrospectiva personala. 
Este firesc  sa ma intreb: ce am facut in aceasta viata? Ce am realizat? Ce alte dorinte am  
pentru viitorul apropiat? Cum gindesc sa traiesc  mai departe  si ce alte surprize pot 
astepta  de la viata?  
 
Raspunsurile la aceste intrebari retorice sunt destul de complexe si lungi, cu mult 
diferite de rapunsurile pe care le-asi fi dat acum 55 de ani la aceleasi intrebari.  
 
Ce am facut in viata? Ca student absolvent al Politehnicii, m-am asteptat sa devin 
inginer, sa lucrez undeva in industria romaneasca, pentru experienta inginereasca 
desigur, apoi sa obtin o pozitie in cercertare sau dezvoltare unde credeam eu, activitatea 
era mai interesanta si poate resursele  erau pe masura interesului. Activitatea de 
profesor, in cadrul Politehnicii  imi parea putin realizabila, desi ma tenta grozav.  Dupa 4 
ani de industrie si 13 ani de Politehnica in care am luat doctoratul in Masini Termice, am 
emigrat in America si am fost angajata ca inginer sef de divizie intr-o mare corporatie 
Americana (International Harvester) in zona metropolitana a orasului Chicago. Am 
avansat in functie si responsabilitati in aceasta corporatie timp de 32 de ani, dar am 
ramas ancorata in cercetare pe care am indragit-o si cu care firea mea se potrivea de 
minune. 
 
Ce am realizat? Am avut sansa de a intra direct in corporatie, datorita unui palmares 
professional bogat si recomandarilor foarte laudative din partea unor personalitati 
americane de prestigiu; pina aici consider ca norocul m-a ajutat cumva.  
Dar m-am mentinut pe orbita profesiei prin  munca continua, disciplina, si intelegere a  
societatii din jurul meu si a necesitatii de a ma adapta la aceasta societate.  
 Mai mult decit atit: am imbratisat cu entuziasm voluntariatul care este atit de pretuit si 
cautat in societatea Americana, desi nu este niciodata impus individului. Am devenit 
membra a SAE International -  prestigioasa organizatie professionala a inginerilor de 
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autovehicule; dupa 18 ani de voluntariat, si intensa implicare  in multiple organisme 
SAE -  organizarea de conferinte tehnice, comitete tehnice,  conducerea Sectiei   SAE – 
Chicago, membria in  Bordul Directorial al SAE,  si multe altele -,  invitatia de a candida 
la alegerile prezidentiale SAE a venit ca o  validare a unei acivitati continue si o rasplata 
pentru succesul obtinut.  Am realizat o performanta unica in istoria de pina acum  SAE 
International; as dori ca in urma mea si alte femei sa aleaga meserii tehnice si sa se 
implice in  pozitii de conducere  cu talent si curaj. 
 
Dorinte pentru viitorul apropiat? In 2001 am fost aleasa  membra al Academiei 
Nationale de Inginerie, cea mai inalta distinctie profesionala in USA. Ce asi putea sa mai 
doresc acum la capatul a 55 de ani de profesiune? Cred ca nu mai am prea mult de  
dovedit in profesiune, mai ales ca in urma,  generatia de ingineri consacrati, talentati, si 
dedicati meseriei este numeroasa si extrem de valoroasa.  Dar voi continua sa fiu activa 
in profesie si sa ma bucur de stimulul intelectual si de activitatea inginereasca in cadrul 
Academiei de Inginerie si SAE International.  Si in plus, voi continua sa cultiv hobby-uri 
placute cum ar fi voiajuri interesante, muzica buna, sporturi de placere, si desigur lectii 
de pian pe care le-am interrupt acum un deceniu.  
Suntem  mai aproape de destinatia finala a drumului nostru in viata, decit de punctual 
de plecare. Eu pastrez  inca in minte imaginea unei calatorii cu balonul pe care am visat-
o in copilarie ca o trecere fantastica peste mari si tari, peste evenimente si peste timp. 
Calatoria mea cu balonul  continua inca , atita timp cit pot sa cred si  sa  sper in ziua de 
maine. 
Viata mea a fost cu mult mai aventuroasa decit mi-am inchipuit .  A fost plina de 
satisfactie si bucurii, de experiente care mi-au facut placere, care  m-au ajutat sa fiu 
puternica si rezilienta si sa  fac fata  cerintelor vietii. Am avut si momente dificile, am 
suferit pierderi, si am biruit singuratatea si amaraciunea. Dar si aceste momente au fost 
un prilej de a infrunta viata, de a gasi resurse de rabdare si persistenta care m-au ajutat 
sat trec peste obstacole. 
 
Am avut eu noroc in viata? Nu pot sa raspund afirmativ, cred mai degraba ca am 
mostenit un pachet genetic robust pe care l-am luat cu mine in calatoria cu balonul. Si – 
foarte important - in calatoria mea am avut support si ajutor de la multi oameni 
minunati din jurul meu: familie,  prieteni, mentori, colegi de profesie. si chiar 
necunoscuti. 
Am jucat cartile cu care viata m-a servit.  Le-am jucat bine sau rau?  Nu stiu, dar 
important este ca le-am jucat asa cum m-am priceput mai bine. 
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Ready ? GO! 

 MIHALCEA, Radu 
LA CEA DE A 55-A ANIVERSARE 

 
În urmă cu 55 de ani am părăsit Politehnica având diploma de inginer în buzunar...Dar 
noi, colegii de facultate, ne întâlniserăm deja cu 5 ani mai înainte așa că sărbătorim 
acum 60 de ani de când ne-am cunoscut...De născut...ne-am născut cu încă 15 – 20 de ani 
mai înainte așa că noi toți am trecut deja cea de a 75.a sau a mai multa aniversare... 
 
Acum ne întâlnim... poate pentru ultima oară. Deja mulți dintre colegii cu care am 
început marea aventură inginerească nu mai sunt printre noi; cine știe câți vor mai fi 
peste cinci ani! Să ne bucurăm că noi, cei care suntem aici, am mai putut face deplasarea 
și că suntem împreună! Să reînviem amintirile de acum 50 – 60 de ani, când eram tineri 
și ne-am întâlnit prima oară! Să facem o trecere în revistă a celor ce am trăit în acest 
timp! 
 
75 de ani: o viață de om...și ce viața a fost asta a noastră!... 
Poate că partea cea mai interesantă din tot ce am trăit eu a fost melanjul de activități 
care mi-au constituit deliciul vieții timp de 47 de ani: familia și prietenii, copii și 
activitățile sociale, ingineria și sportul, economia și muzica clasică, România, Germania, 
USA și multe alte țări, educația tinerei generații dar și dezvoltarea unor concepte 
industriale noi, cunoașterea lumii geografice și a celei a gândurilor. Poate că aceasta din 
urmă a fost cea mai fascinantă: lumea gândurilor este infinită, este extrem de variată, 
este diferită de la unul la altul și după mulți ani de experiență și în anumite condiții poți 
căpăta capacitatea de a pătrunde, de a intui gândurile oamenilor din jurul tău: atunci 
viața devine într-adevăr extraordinară. 
 
Stau acum pe terasa din gradină și mă gândesc retrospectiv: ce am făcut, pe unde am 
trecut și ce aș mai face...dar mă simt cuprins de nostalgie...De făcut încă ceva...nu prea 
mai am ce: tehnica, la care am lucrat cu atâta plăcere și economia, la care am contribuit 
cu intensitate, trec acum șuerând pe lângă mine, cu o viteză care abea dacă îmi permite 
să capăt o idee despre ce se întâmplă. Asta este lumea contemporană...  
Dar după ce am stat decenii în mijlocul acestui vârtej tumultos, după ce am învârtit o 
rotiță mititică în mecanismul fascinant care este economia mondială constat acum că și 
poziția de spectator oferă niște delicii...  
 
De sănătos...sunt încă sănătos, dar forțele mă lasă încet, încet...Sunt mulțumit că mai 
trăiesc, sunt mulțumit că am avut o viață bogată, plină, așa cum mi-am dorit și cum mi-
am construit-o. Sunt fericit că sunt înconjurat de oameni care mă prețuiesc și mă iubesc 
și că – mai pot să - îi iubesc și eu. Căsătoria cu Rodica a constituit fundamentul unei vieți 
pline de bucurii și satisfacții. 
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Dacă va fi să predau ștafeta, am cui. Băiatul și-a luat doctoratul în motoare la Stanford 
University, s-a căsătorit și are doi copii: fiecare dintre ei este un deliciu! Lucrează acum 
cu Amazon la tehnologiile pe care concernul le va aplica peste cinci sau mai mulți 
ani...revoluționând comerțul și tehnologia aplicată. Fata și-a luat doctoratul în medicină 
la Virginia University și conduce acum un centru de excelență medicală cu vreo 10.000 
de pacienți, toți oameni de vârsta noastră. 
 
Ce-mi mai doresc eu acum este să mai întâlnesc încă o data ospitalitatea tradițională 
românescă și să pot pleca de la această aniversare cu acelaș sentiment de colegialitate și 
de apartenență la promoția Mecanicii61 ca atunci când am absolvit facultatea, în urmă 
cu decenii. Poate vom reuși să realizăm și asta și atunci ne vom despărți încălecând 
fiecare pe un cal imaginar - așa cum ne-a sugerat prof. Buzdugan în urmă cu 55 de ani – 
ca să continuăm aventura vieții noastre în colegialitate, prietenie și respect reciproc!   
 
Vă urez tuturor numai bine! 
 
Radu Mihalcea 
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Ready ? GO! 

 MOISE, Marin 
  

 MOTTO: „Îmi este suficient să privesc strălucirea unei picăturri de rouă pe un fir de 

iarbă ca să fiu FERICIT”.  

Pentru că, de fiecare dată când citesc însemnările colegilor mei simt o mare plăcere, 

m-am oprit și eu o CLIPĂ din mersul sgomotos al vieții consenmnând aceste rânduri despre 

viața mea așa cum a fost. 

 

Sunt născut în comuna Tufești din județul Brăila în ziua de 9.11.1934, al doilea din 

cei cinci copii ai familiei Moise. Părinții mei erau oameni săraci – aveau doar 1 ha de pământ. 

Pentru că la începerea anului școlar nu aveam 7 ani împliniți, am fost primit în cl. I-a 

la 8 ani. În anul în care am stat acasă, iarna – din lipsă de ocupație –,  

am învățat să citesc, în paralel cu fratele meu mai mar cu un an. Așa 

încât, când am intrat în cl. I-a citeam cărți cu povești, „Amintiri din 

copilărie” etc. Cred că, datorită acestui avans față de colegii mei de 

clasă, am luat premiul I împreună cu băiatul învățătorului și al 

preotului din sat până în clasa a IV-a inclusiv. 

După absolvirea celor patru clase primare – din lipsă de 

posibilități materiale – n-am mers la liceu, așa că mi-am continuat 

studiile gimnaziale când, printr-o întâmplare fericită, m-am înscris la 

Școala Profesională Metalurgică „VIITORUL BRĂILA”, pe care am 

absolvit-o în anul 1952 ca muncitor calificat „TRASATOR NAVAL”. 

Deoarece nu aveam un an în producție, nu m-am putut înscrie imediat după absolvire la liceul 

seral. Am lucrat la Șantierul Naval „VIITORUL” din 1952 până în 1953. În momentul în care 

am vrut să mă înscriu la Liceul Seral, am aflat că, tot în Brăila, s-a înfințat o „Școală 

specială” de 2 ani (Facultate Muncitorească) – toți profesorii care au predat la„Școala 

specială” erau de la Liceul „Nicolae Bălcescu” din Brăila – după absolvirea căreia, legea 

prevedea că cei trei ani de școală profesională împreună cu cei doi ani de „Școală 

specială”echivalau cu cei patru ani de liceu. 

Așa că, îndemnat de alți colegi, am dat examen la Facultatea de Mecanică din 

Institutul Politehnic București. 

După absolvirea facultății – secția Utilaj Chimic – am fost repartizat la Întreprinderea 

„Progresul” Brăila, apoi după o lună am fost transferat la Uzinele „VULCAN” București, 

unde am lucrat până în anul 1964. La „VULCAN” era Director General ing. AVRAM ION 

cu care m-am înțeles foarte bine. După plecarea acestuia, m-am angajat la I.S.C.I.R., unde am 

lucrat până la ieșirea la pensie. 

În prezent, continui să lucrez și sunt atestat I.S.C.I.R. pentru următoarele activități: 

- ISVTIR – Inspector Şef cu verificarea tehnică a instalaţiilor de ridicat 1973-1990 

- R.V.T.A. – responsabil cu verificarea tehnică a ascensoarelor; 

- R.S.V.T.I. – responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor care 

intră sub incidența I.S.C.I.R.; 

Acuşica în 2016,  



44                          Foaie  de suflet lunară a Asociaţiei “Promoţia ’61 MECANICĂ”                    

 

- FORMATOR – atestat de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației Naționale 

și Cercetării Științifice pentru cursuri de specialitate pentru: macaragii, liftieri, 

stivuitori; 

- Expert tehnic judiciar. 

M-am căsătorit în anul 1960. Am avut noroc de o soție minunată, iubitoare și care mi-

a dăruit doi copii sănătoși, frumoși și deștepți: 

 - Iuliana Moise – 49 ani – actriță; 

 - Florența Moise – 51 ani – ingineră, absolventă a Facultății T.C.M. din I.P.B. 

Am trei nepoți: 

 -Ana Maria DICA – 21 ani – studentă în anul II la Facultatea de Medicină 

„Carol Davila” din București; 

 - Paul Cristian DICA – 25 ani – absolvent al Facultății de Automatică din 

I.P.B.; 

 - Iulian ANCA MIRCEA – 26 ani – absolvent al Institutului de Artă Teatrală 

și Cinematografică București. 

Pe 9.11.2016 împlinesc 82 ani. 

Sunt perfect sănătos, ceea ce vă doresc tuturor și vă fac o urare: „Să ne vedem 

sănătoși la cea de a 60-a aniversare a promoției, în 2021”! 

Așa să ne ajute Dumnezeu! 

     Cu toată dragostea, 

      Moise Marin  

     telefon: 0726554570 

 

P.S. În numele tuturor colegilor, cu care mă mândresc, aș vrea să mulțumesc pe 

această cale tuturor celor care au trudit de-a lungul timpului pentru materialele prezentate 

care au privit absolvenții Facultății de Mecanică din I.P.B. promoția 1961. 
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Ready ? GO! POPA,  

Adrian 
Experienţă profesională şi de viaţă căpătată  după pensionare 
                                                                           

După ce m-am grăbit să ies la pensie, decizie pe care am regretat-o cănd am avut în mână 

decizia, drept pentru care – volens-nolens- am continuat să lucrez „pe convenţie” (drept pentru care 

nu am profitat de o recalculare a pensiei) câţiva ani. Pierderea unui oarecare spor la pensie fost 

compensată de ceeace am făcut în această perioadă la PROMOTERM (de unde ieşisem la pensie).  

O perioadă de câţiva ani din primul deceniu al mileniului 3, întreprinderea a avut lucrări 

(execuţie metalică şi montaj) de instalaţii de tratare ape uzate (Waste Water Treatament Plant) în 

Grecia. 

Personal am fost implicat ca superviser, de la contractarea proiectelor până la recepţia 

lucrărilor    în şantier. Astfel, am fost prezent – 

lăsând la o parte Atena unde se finalizau   şi 

semnau de regulă contractele – la Kalamata  (cel 

mai de Sud oraş din Peloponez), la Korint, la 

Loutraky  (pe canalul Korint), în insula Corfu, în 

insula Rodos,  o gospodărie de gunoaie menajere 

urbane lângă Atena (între Atena şi Pireu). 

Bineînţeles, că deplasările la şantiere au 

permis acumularea  de cunoştinţe profesionale 

despre instalaţii de tratare ape uzate, dar şi 

cunoaşterea Greciei turistice (antice, în deosebi). 

Lucram după proiecte greceşti (în limba engleză) 

şi pentru a fi foarte exacţi  în înţelegerea 

desenelor, am folosit o metodă însuşită de la un 

maestru al meu  de la IMGB, inginerul Adolf 

Kottlar (absolvent al Politehnicii de la 

Scharlotenburg) şi anume  aceea de 

confecţionare de machete la scară (1: 100; 1: 50) 

din carton, plastic, sârmă, ţevuşoare din cupru 

etc. Nu a fost o pierdere de timp. Din contră, un 

câştig enorm. Maiştrii - care lucraseră ei înşişi la 

confecţionarea machetelor – şi muncitorii, nu 

mai aveau prea multe întrebări  pentru 

înţelegerea proiectelor.  

O altă ideie benefică,  a fost aceea de încredinţare a responsabilităţii montajului în Grecia, maistrului 

care realizase cu succes confecţia metalică , deoarece recepţia acesteia se făcea la Bucureşti, de 

partenerul grec.Aşa că, abia acum pot spune că ştiu cu ce se mănâncă instalaţiile de tratare ape uzate, 

din ce se compun, ce materiale se folosesc, fără a mai vorbi de know-how. 

Un al doilea câştig de experienţă (un imens cumul de informaţii despre o lume mai puţin 

cunoscută), au fost – în perioada de după  pensionare -  cele şase luni cât am lucrat în Pakistan, la 

Karachi, la NRL – National Refinery Ltd.,ca superviser al reparaţiei generale a unui cazan livrat de 

Uzinele Vulcan în urmă cu nişte ani. 

Acest episod din viaţă mi-a oferit ocazia să cunosc oameni (pakistanezi şi români din echipa 

noastră), să cunosc istoria unui popor, transformarea sa în timp sub stâpânire islamică şi altele.După 
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ce unii colegi prieteni mi-au deschis ochii, că un pensionar poate lucra şi cu contract , am lucrat câţiva 

ani la o firmă, CAMSERV-s.r.l., în calitate de consilier pentru construcţii metalice. De data aceasta 

era vorba de structuri metalice pentru hale industriale, pentru supraînălţări sau consolidări de 

construcţii existente. Eram implicat în aceste proiecte de la evaluare precontractuală a necesarului de 

materiale, până la asistenţă tehnică în atelierele proprii, la realizarea fermelor, stâlpilor metalici, la 

montajul acestora. Nu am cuvinte să vă conving cât de mândru am fost că sunt inginer mecanic al 

Politehnicii din Bucureşti (de fapt, student al academicianului Gh. Buzdugan), când am avut de 

rezolvat o controversă tehnică cu şeful Catedrei de Rezistenţa Materialelor de la Institutul de 

Construcţii Civile şi Industriale, care semna ca „şef de proiect”,  documentaţia pentru o supraînălţare a 

unui corp de clădire, chiar din institutul lor din bd. Lacul Tei.  

Astfel de lucrări, ca şi cele povestite mai înainte, nu semănau cu ce făcusem după absolvire , 

la Energo Reparaţii, la IMGB, la INMT sau ICPET . Sunt sigur că nu m-am făcut şi nu v-am făcut de 

râs, iar eu personal, am învăţat lucruri noi. 

După anul 1990 , făcându-ne o căsuţă la Călugăreni, m-am implicat în viaţa satului în 

principal prin editarea unei reviste locale şi altele. 

Unul din  apropiaţii noştri, maestrul Radu Theodoru, generalul scriitor, printre cei mai 

importanţi autori de roman istoric românesc, m-a botezat „publicist”,cu ocazia includerii mele în 

Comitetul  de Iniţiativă pentru Înălţarea Troiţei Eroilor Români  căzuţi la Cotul Donului în anul 1942 

– ridicată la Comana.  

Anul acesta, la recomandarea scriitorului Mihail Diaconescu, alt mare romancier, am fost 

primit în Uniunea Ziariştilor Profesionişti (UZP) din România cu un CV adecvat şi o sacoşe de 

colecţii de publicaţii la care colaborasem. 

Şi iată-mă  membru al UZPR, nu-i cine ştie ce, dacă mă gândesc bine că unii colegi prieteni 

de-ai mei bat la porţile Uniunii Scriitorilor. Pentru o mai bună credibilitate, reproduc mai jos „CV-ul 

de activitate jurnalistică” depus la UZPR. 

   Începuturi gazetăreşti 

  1.Materiale publicate (în special reportaje) în gazeta POLITEHNICA, editată de  Institutul 

Politehnic Bucureşti (redactor şef: dna Zorca, redactor şef adjunct: dl.Cracea)  în anii de studenţie (1959-

1961) 

 2.Redactor şef  fondator al gazetei uzinale a IMGB (Intreprinderea de Maşini Grele  Bucureşti) 

în perioada 1970-1974. 

   Activitate jurnalistică 

  1.Revista „Călugărenii lui Mihai Viteazul”, fondată în anul 1996 (ISSN 1582-  8182) cu o 

apariţie periodică timp de 10 ani (1996-2006) şi reluarea apariţiei după o  pauză fortuită de aproape 

zece ani, într-o serie nouă, în august 2015.  În numărul 1 al  seriei noi, se face un istoric al apariţiei 

revistei. 

 2.Membru în colegiul de redacţie al revistei de cultură a judeţului Giurgiu  „VALAHIA” (ISSN 

1584-840X), fondată în anul 2004. Materiale publicate aproape în  fiecare număr, de la lansarea 

revistei până astăzi, când a ajuns la numărul 96, în anul  XII de apariţie neîntreruptă. În numărul 95, se face o 

prezentare a revistei „Călugărenii  lui Mihai Viteazul” – seria nouă. 

  În anul 2005 (numerele 9...14), am fost redactor şef al revistei, rămânând până în 

 prezent colaborator permanent al publicaţiei. 

 3.Revista „Mecanicii 61 – Polibuc”, fondată de mine în ianuarie 2006, publicaţie lunară  a Asociaţiei 

„Promoţia 61 MECANICĂ” (ISSN 1842-2005). Am fost redactor şef  doi ani  (24 de luni), după care am 

rămas colaborator permanent până astăzi, când revista a  ajuns  la al XI – lea an de apariţie 

neîntreruptă. Un istoric al apariţiei revistei se  găseşte în „Monografia promoţiei 61 

MECANICA”, pag. 281.  

 În toţi aceşti ani, am mai contribuit cu materiale la gazetele „NAŢIUNEA”, editată de 

 Fundaţia Europeană Drăgan şi la săptămânalul „Jurnal Giurgiuvean”.  

  

 

 

 
 



47               Revista MECANICII’61, An 12, # 122, august-septembrie 2016 EE 

 

 

 

 

Ready ? GO! CLAPON, 

Virgil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Acum un veac, ehei ! 

7/2672016. Prozaic n’est ce pas ? 
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Ready ? GO! 

 NICOLESCU, Rodica 
Cu smerenie și recunoștință, să mulțumim divinității că ne-a 

prilejuit să avem și această întâlnire aniversară. 

 Mă bucur că am ocazia revederii cu colegi care nu 

participă la întâlnirile lunare ale asociației noastre. 

 Sper, ca vârsta la care am ajuns să ne dea mai multă 

înțelepciune, pentru a trece toate obstacolele ce viața ni le va 

scoate în cale. Mai multă toleranță, iubire și iertare consider că 

ne va aduce un bine tuturor.  

 Să ne ajute Dumnezeu pentru noi revederi!  

         Rodica Nicolescu 

                                   NOTĂ: Fapt divers: am rămas FAN: 

- Formula 1! 

- Snooker! 

-       Sărituri cu schiurile!  
  

Ready ? GO! 

 NICULESU, 

Lidia 
 
 Fiece aniversare este un prilej de aduceri aminte – fericite sau mai puțin fericite – cu 

regretul lucrurilor care puteau fi mai bune, mai frumoase…… 

 Am avut o viață normală – cu bucurii și suferințe, cu 

mers pe culmi și poticniri prin văi adesea întunecate, cu 

pierderea multor ființe dragi, însă în permanență am fost 

ocrotită de Cel care mi-a dat viața. 

 Din anul 2004 m-am mutat la Arad unde locuiesc cu fiul 

meu Dor, soția lui Teodora Greta și copiii lor: Sara Dorothea, 

Samuel Cristian și Ionatan Rafael. 

 Mă gândesc cu drag la voi și la anii frumoși petrecuți 
împreună. 

 Mi-e dor de voi toți!  Lidia telefon:  0724014528 

În 1956 

 În 2004 
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Ready ? GO! 

 STOIAN, Radu 
 

            

Evenimente din viața mecanicului Radu Stoian 

petrecute din 2011 și până la întâlnirea jubiliară 

septembrie 2016 
 

 În ultimii cinci ani în viața mecanicului Radu Stoian au avut loc multe evenimente. 

 Pe scurt, le voi enumera pe cele mai importante. 

 În anul 2013 m-am căsătorit religios cu D-na Maria Apostolescu, de profesie 

economist, în prezent pensionară. 

 Nașii noștri au fost soții Vasilica și Constantin Dumitru. 

 Domiciliul nostru este în str. Doamna Ghica nr.12, bl. 1, sc. 3, ap. 85, etaj 7, sector 2, 

București. 

 Relația cu copiii mei s-a îmbunătățit. 

 Constantin Emanuel are 38 ani, a absolvit Institutul Teologic – promoția anului 2000. 

Este plecat din România de 11 ani; în prezent se află la 30 km de Paris și vine foarte rar în 

țara natală. Vorbim la telefon foarte mult și sper să merg în Franța la sfârșitul acestui an să ne 

revedem și să încercăm, prin comunicare, să ne apropiem. Nu este căsătorit. 

 Petru Cristian are  36 ani, a absolvit Institutul Teologic în anul 2002, este paroh șef la 

biserica nr.1 din comuna Afumați. Biserica, construită la începutul secolului al XIX-lea, este 

declarată monument istoric. Fiul meu are misiunea de la episcopie să renoveze biserica. 

 Petru Cristian este căsătorit, are un băiat de șase ani, Se ocupă cu mult sârg de 

educația nepotului bunica lui, fosta mea soție Stoian Niculina. 

 Dumitru Sorin, fiul cel mic, are 34 ani și este absolvent al Institutului Teologic, 

promoția 2004. A fost angajat, după terminarea facultății, la Episcopia București, unde 

lucrează și în prezent. Este căsătorit, are doi copii: un băiat de 5ani și o fată de 2 ani. 

 În ultimii 5 ani am fost cu Maria la plimbare, cu mașina ei Panda, în toată țara. Cu 

acest prilej am vizitat foarte multe mânăstiri și schituri existente în România. 

 Am făcut mai multe excursii ân străinătate, cu Maria sau singur. Le enumăr, în 

ordinea în care am fost: Spania, Portugalia, Benelux, Cipru, Turcia (prilej cu care am vizitat 

și Capadochia), Danemarca, Suedia, Germania, Grecia, Italia, insulele Corsica, Sardinia. 

Anul acesta, în luna August am vizitat Slovacia, Polonia, țările baltice: Lituania, Letonia, 

Estonia și Finlanda.La începutul lunii octombrie voi pleca cu avionul, 8 zile, în Irlanada. 

 Pentru relații și comunicare pot fi contactat la numărul de telefon: 0212423109, 

0742104502, 0741779882. 

 

        Stoian Radu 
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 Ready ? GO! 

 ŞTEFĂNESCU, 

Dan 
 

 

 N-am să mai trec în revistă parcursul vieții și carierei mele, nici ce-am făcut sau n-am 

făcut, pentru că după C.V.-urile din ultima monografie și atâtea întâlniri – mai ales lunare – 

cred că știm destule unii despre alții. 

 Am să vă relatez altceva: Sunt fumător de la 

vârsta de 16 ani. Anul acesta, familia a constatat că sunt 

în „schimbare de voce” și m-a trimis, vrând nevrând, la 

controlul medical. M-am hotărât greu, dar într-un final 

am făcut-o: O.R.L, pneumologie, cardiologie, 

endocrinologie – unde s-a constatat că aș avea o gușă 

plonjantă ce apasă pe laringe - și după un control mai 

amănunțit, am ajuns la urologie unde au descoperit o 

tumoare mărișoară pe rinichiul stâng, singura soluție 

fiind nefrectomia. Operația n-a fost deloc ușoară, dar se 

pare că recuperarea va fi mai dificilă – cel puțin așa mi se 

pare mie. Și precis, nu fumatul m-a adus în situația asta! Nu 

mă înțelegeți greșit, nu transmit nici un mesaj, dar vorba aia: 

„unde dai și unde crapă!” 

 În rest, îmi place să citesc, mai ales istorie (din păcate, 

nici vederea nu mă prea ajută, având degenerescență 

maculară), snooker-ul, formula 1, cursele cicliste ș.a., dar cel 

mai mult și mai mult, îmi iubesc NEPOTUL, care nu 

încetează să mă surprindă în evoluția sa. Copiii de astăzi 

parcă sunt croiți altfel. 

 La vârsta noastră suntem mai înțelepți datorită 

experiențelor trăite. Să profităm de acest spor de înțelepciune 

și să încercăm să ne facem viața cât mai plăcută și utilă celor 

dragi și apropiați. 

 Dumnezeu să ne ajute să înfruntăm și să învingem 

neprevăzutul vârstei și al vieții!  

 

 

        Dan Ștefănescu 

                                                                        zis Fantoma – după colegul R.Gruia 

 

1961, pe câmpul de instrucţie al 

UM 01239 Topraisar, Constanţa 

August 2014, la Londra 
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   Ready ? GO! 

 VÂLCEANU, Ilie 
DESTĂINUIRILE UNUI COLEG OLTEAN 

  

 Faptul că am reușit să terminăm o facultate și nu una oarecare, ci una tehnică, destul 

de dificilă, înseamnă că ne-am gândit foarte serios cam ce ne-am dorit să realizăm în viața 

noastră, încât aceasta să ne fie cât mai ușoară și cu efecte pozitive, pe care oricine și le 

dorește. 

 Dar să lăsăm așa zisa „teorie” și să relatăm „adevărata” situație pe care fiecare 

dintre noi am trecut-o sau suportat-o. 

 După absolvirea Facultății de Mecanică a Institului Politehnic București, secția Mașini, 

Unelte și Scule (MUS), ca „oltean” ce sunt, firește am fost repartizat la marea întreprindere 

ELECTROPUTERE Craiova., una din întreprinderile de bază ale țării noastre, cunoscută 

foarte bine și peste hotarele ei, datorită „calității” și „promptidunii” cu care își servea 
beneficiarii. 

Repartiția mea la ELECTROPUTERE fiind făcută, după cum bine 

știm cu toții, către toamna anului 1961, nu m-am prezentat 

imediat și m-am hotărât să mă prezint după ce „ai mei” de la 

Gorj vor culege via și vor „zdrobși” strugurii ca să consumăm 

licoarea binefăcătoare a „mustului” proaspăt, dorit și așteptat 

deobicei. 

 După acest eveniment, mult dorit de mine, m-am 

prezentat, în sfârșit, la ELECTROPUTER Craiova. 

 Aici, am fost dirijat la serviciul Personal. Aceștia, când m-

au văzut, mi-au zis: „Hai domnule, că de când te așteptăm să vii!”  

 În fine, după micile discuții „amicale”, mi-au spus că 

sunt foarte așteptat la secția Sculărie, unde m-am prezentat, 

cu „oarecari” emoții, imediat. 

 Și aici, aceleași afirmații, că mă așteptau de mult timp. 

 După cunoștințele „de rigoare” cu șeful Sculăriei, cu șefii de ateliere, maiștri, 

dispeceri etc. am fost invitat să fac cunoștință cu secția propriu zisă.  

 În final, până la sfârșitul zilei, mi s-a comunicat de către șeful secției că la început mă 

voi ocupa cu „dispeceratul” materialelor speciale (de fapt oțeluri speciale de scule). 

 N-a durat prea mult timp și după circa un an de zile am devenit șef de secție adjunct. 

 Au urmat apoi noi reorganizări ale uzinei și am fost repartizat la Serviciul Sculer Șef, 

având în subordine Atelierul de Proiectare SDV (scule, dispozitive și verificatoare). 

 După o perioadă de câțiva ani, șeful Serviciului Sculer Șef pleacă, iar eu sunt 

„avansat” șef al acestui serviciu, având în subordine, bineînțeles și secția Sculărie. 

 Apoi, iarăși, după câțiva ani, șeful secției, fiind în vârstă, ne părăsește definitif, 

decedând după boala de care suferea. 

Ilie Vâlceanu, 1992 

[Un Oltean al Oltenilor] 
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 Imediat, după această situație, am fost numit șeful secției Sculărie, activitatea secției 

fiind foarte importantă pentru fabricile din uzină (Fabrica de Aparataj Electric, 

Transformatoare, Motoare Electrice de mare putere și fabrica de Locomotive Electrice). 

 Fiind implicat de la începutul activității mele în activitatea secției Sculărie, nu am avut 

probleme deosebite; întotdeuna am colaborat foarte bine cu conducerea întreprinderii, 

respectând cu strictețe și rigoare orice „dispoziție” legată de bunul mers al întreprinderii. 

 Nu-mi amintesc să nu fii respectat vreun termen de execuție al SDV-urilor solicitate, 

în special al așa ziselor „urgențe” pentru realizarea în termen a produselor uzinei, pentru 

țară sau export. 

 Odată cu creșterea producției uzinei ELECTROPUTERE, a fost necesară construcția 

unei noi clădiri pentru secția Sculărie, a cărei producție de SDV-uri trebuia deasemenea să 

crească și să se diversifice. Acest lucru s-a produs înainte de 1989. 

 După această dată, și datorită schimbărilor (în mod negativ după părerea mea) atât în 

țară cât și pe plan local, a început să se dezvolte un „dezechilibru” din ce în ce mai mare în 

activitatea uzinei și deci și a secției Sculărie. Producția uzinei a scăzut, iar angajații au început 

să-și caute locuri de muncă prin alte părți. 
 În prezent, activitatea uzinei este mult diminuată. Muncitorii rămași sunt nemulțumiți 
din toate punctele de vedere, însă din cauza lipsei locurilor de muncă și a salariilor foarte 

mici, îndură și acceptă cu greu această situație (din prezent). 

 Din cauza desființării unor locuri de muncă de bază ale uzinei (Fabrica de Aparataj 

Electric și altele), pe locul acestora, în prezent, au apărut „noi construcții”, mari magazine 

ale „străinilor”, ca pe tot teritoriul țării noastre. 

 Și acum, către încheierea relatărilor mele, vă redau mai jos un episod foarte 

edificator: „Odată, într-o zi, când m-am deplasat „la oraș” în Craiova, am făcut o „vizită” la 

Electroputere, ca să refac filetul unui șurub de la tractorul pe care îl am – bineînțeles, cu 

știința d-lui director general, un fost inginer al Fabricii de Aparataj. Ei bine, cel puțin 7-8 foști 

muncitori s-au oferit să mă ajute în acest sens, spunându-mi câtă „diferență” este azi față de 

perioada când eram șeful secției Sculărie”. 

 În fine, în 1988 am ieșit la pensie, locul meu fiind luat de un alt inginer, dar care „nu 

prea avea cunoștință de SDV-uri” și neavând o preocupare specială pentru scule. 

 În toată perioada, de la angajare până la pensionare, eu nu am schimbat locul de 

muncă; de unde m-am angajat, de acolo am ieșit la pensie și am locuit tot acest timp în oraș, 

unde „am simțit” atmosfera „viciată” acestuia. 

 Cum eu eram obișnuit de mic copil cu aerul „curat” de la țară, am luat hotărârea 

supremă să mă mut definitiv acolo, la locul de baștină al soției, în comuna Amărăștii de Sus, 

satul Zvorsca, județul Dolj , cu gândul măreț să devin „țăran cu studii superioare”, cu cca 5 

ha teren agricol. 

După această idee măreață, imediat am cumpărat un tractor de 45 CP de la uzina „7 

Noiembrie” din Craiova, situată vis-a vis de ELECTROPUTERE. A urmat apoi procurarea 

plugului necesar și a unui cultivator, tot de la această întreprindere, care, spre „bucuria” 

mea (și probabil și a altora) este și astăzi o bună producătoare de mașini agricole. Pe 

parcursul următor am cumpărat și o remorcă mai mică. 

Fiind obișnuit cu „munca la țară” de pe „moșia” nevestei, anual am completat nevoile 

bănești ale familiei. 

Á propos, am uitat să vă comunic, că din căsnicia noastră, avem doi băieți gemeni, născuți în 

18 iunie 1964, amândoi absolvenți ai Facultății de Mecanică din Craiova, iar în prezent, unul 

este angajat la „restul” de ELECTROPUTERE, Fabrica de Transformatoare, iar cel de al 
doilea la fosta „Întreprindere de Utilaj Greu” Craiova. 
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În continuare, doresc să vă transmit pe această cale că activitatea agricolă după pensionare a 

fost destul de bună la început, până acum câțiva ani, când produsele agricole, grâu și porumb 

în special, erau plătite cu 0,80 – 1,00 lei/kg la grâu și 0,80 – 1,20 lei/kg la porumb. 

În prezent, nu primești mai mult de 0,50 – 0,60 lei/kg la grâu, așa că „agricultura” mea nu 

mai este rentabilă de loc. Drept urmare, din cele 5 ha, aproape 4 ha le-am predat să le 

lucreze „o cunoștință” apropiată, iar noi reținem , deocamdată, „subvenția” ce se dă la 1ha 

teren agricol. 

În rest, la țară ne mai ocupăm de niște păsări, un porc și tot ce apare  necesar a se efectua 

zi de zi.Iar în ultimul timp, am la dispoziție „o capră” în carne și oase, care ne asigură laptele 

și brânza necesare hranei. 

Cam atât și rog cititorii să nu se supere pe mine de cele relatate. 

      Mii de mulțumiri! 

      Cu drag, 

      Ilie Vâlceanu      
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