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Dragi colegi
Cu doi ani in urma, la intalnirea noastra din mai 2006 ne-am hotarat sa intocmim un
album al promotiei noastre 1958, album in care sa adunam toate materialele documentare care
se refera la amintirile noastre de o viata.
Imediat dupa intalnire am trecut la treaba. Primele materiale, mai ales fotografii, au fost
aduse de Alexandru Vasile, Novac Vasile si Ionita Ion.
Prelucrarea materialelor a constat mai ales din scanarea fotografiilor si documentelor, o
sarcina dificila fiind insa colectarea lor de catre Vasile Novac de la colegii in viata, atat despre
ei, cat si despre cei disparuti.
Acum cand ne pregatim sa ne intalnim pentru a 50-a aniversare a ingineriei noastre,
albumul pe care ne pregatim sa vi-l prezentam are urmatoarele capitole:
Cap.1. ALMA MATER, in care sunt prezentate date despre Universitatea si Facultatea
pe care am absolvit-o cu 50 de ani in urma, despre Galati - orasul studentiei noastre.
Cap.2. PROFESORII, in care este prezentata lista tuturor cadrelor didactice care au
contribuit la formarea noastra ca ingineri. Fiecare cadru didactic este inscris cu titlul pe care il
avea atunci cand a lucrat cu noi. Desigur ca intre timp fiecare a avansat la grade mai inalte,
ceea ce insa nu constituie obiectul albumului nostru.
In acest capitol mai sunt facute si scurte prezentari ale unora dintre profesorii nostri.
Cap.3. COLEGII DE PROMOTIE. Acesta este capitolul cel mai vast si el cuprinde lista
tuturor colegilor de promotie din cele trei specializari: Nave si Instalatii de Bord ( 3 grupe de
cate 21 studenti ), Exploatarea Navelor si Porturilor ( o grupa de 18 studenti ), Utilaj pentru
Industria Alimentara ( o grupa de 20 studenti ).
Fiecarui coleg ii este rezervat cate un folder care trebuie sa cuprinda cel putin un CV si
un subfolder cu poze personale. Aceste foldere individuale nu sunt deocamdata complete din
cateva cauze diferite: unii colegi nu doresc sa participe la album, altii au disparut, altii vor
aduce probabil date mai tarziu.
Exista insa si foldere pe care le veti gasi foarte placute, din care veti afla multe detalii
despre colegi si veti incerca poate regretul ca nu am purces mai devreme la alcatuirea acestui
album deosebit de valoros prin documentele sale.
Cap.4. INTALNIRILE ANIVERSARE este capitolul care rememoreaza
intalnirile noastre periodice de la 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 48 si 50 ani de la
absolvire.
Ne-am intalnit de regula la fiecare 5 ani, exceptii fiind (ne)intalnirea de 5 ani si intalnirea
de 48 ani. Pentru Intalnirea 50 la care participam acum am adunat materialele de pregatire a
intalnirii, urmand ca pozele facute sa fie adaugate imediat dupa.
Dupa cum vedeti, acest album care s-a nascut acum doi ani in urma, prima data in
mintea noastra, a capatat viata, el a devenit un organism viu, care traieste prin atentia noastra,
un organism care va trebui ingrijit si in continuare.
Imediat ce vom termina forma de album pe care v-o vom prezenta la Intalnirea 50, vom
trece la pregatirea site-ului de internet http://www.prom1958.ugal.ro, astfel incat sa puteti
accesa facil albumul nostru.
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Cand veti dori sa mai introducem materiale in album, va rugam sa le expediati pe adresa
ion.ionita@ugal.ro sau prin posta clasica pe adresa Ing. Vasile Novac, Str. Dr. Alexandrescu
Nicolae nr.1, bloc C2 ap.45, Galati, cod 800121.
Pentru tot ce va place in acest album ganditi-va ca el se datoreaza Dumneavoastra
tuturor, care ati contribuit la realizarea lui cu documente, dar mai ales cu faptele de o viata
intreaga.
Pentru ce nu va place, intreaga responsabilitate revine lui Ionita Ion, care si-a asumat
aceasta sarcina onoranta din proprie initiativa.
Se cuvin insa multumiri deosebite colegului Vasile Novac, care a colectat si prelucrat
multe materiale documentare de la colegi .
Ionita Ion
Aprilie 2008
Aceasta brosura contine un extras din CD – ul ALBUM PROMOTIA 1958 si anume
datele despre cativa profesori si despre colegii de promotie.
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PROFESORII
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INSTITUTUL POLITEHNIC GALATI
FACULTATEA DE MECANICA
CADRELE

DIDACTICE
CARE
AU
CONTRIBUIT
PROMOTIEI 1953 - 1958

LA

FORMAREA

Matematica : prof.dr.Dan Hulubei, conf.Radu Frangu, lect.Zitta Fichman,lect.Ion Tusac,
asist.I.Schein
Chimie : prof.dr.doc.Laurentiu Caton, conf.ing. Popescu St.Ion, lect.Angela Ciofu, lect. Aurel
Popp
Geometrie descriptiva : conf.ing.Ion Irimescu, conf.ing.Theodor Gheorghian
Desen industrial : sef lucr.ing.Constantin Bogdan, asist.ing.Dumitru Giuglea
Tehnologie
Mecanica:conf.ing.Mircea
sef.lucr.ing.Nicolae Seitan

Manolache,

conf.ing.Leonard

Stoian,

Mecanica : conf.ing.Gheorghe Munteanu, conf.ing.Dumitru Zeveleanu, conf.ing.Valentin
Dobanda,
asist.ing.Dumitru Barbu
Limba rusa : lect.Debora Ghendler, asist.Elena Moise, asist.Elena Petrusin
Stiinte social-politice : lectori: Gh.Chirita, C.Ichim, I.Iosipovici, E.Pascanu
asistenti: E.Chirita, I.Dinescu, Fl.Sipos
Rezistenta materialelor : prof.ing.Ion Antoniu, prof.ing.N.Beschia, sef lucr. ing.Ion Mija
Fizica generala si nucleara : conf.ing.Mihai Barca, conf.ing.Gh.Ailoae, sef lucr.ing.Ion
Grigoriu
Metalurgie fizica : sef lucr.ing.Corneliu Ciuca, asist.ing.C.Ionescu, asist. ing.A.Surjicov
Teoria mecanismelor : conf.ing.Radu Beschia, sef lucr.ing.Amedeu Oranescu
Organe de masini : prof.ing.Alexandru Gutu, conf.ing.Gh.Munteanu
Termotehnica : conf.ing.A.Carbunaru, asist.ing. M.Goldenberg, asist.ing.Gh.Catrinescu
Tolerante si masuratori : conf.ing.I.Trausanu, sef lucr.ing.Corneliu Ciuca, sef lucr.
ing.Ev.Marza

7
Electrotehnica : conf.ing.Ion Moisil, sef lucr.ing.Ion Tusac
Calculul si constructia navei : prof ing.C.Nastase, asist.ing.V.Ieva
Mecanica fluidelor : conf. ing. Al.Vasilescu
Arhitectura navala : prof. dr. ing. Ilie Dinu, sef lucr. ing. E. Marian
Masini si instalatii navale : prof. ing. N. Paraianu, sef lucr. ing. C. Alexandru
Masini de ridicat si transportat : prof. emerit ing. I. Egri
Bazele tehn. constr. de masini : sef lucr.ing.Gelu Kahu
Tehnologia fabricatiei navei : sef lucr. ing. M. Sgrumala, sef lucr. ing. E. Marian
Electrotehnica de bord : sef lucr.ing.Lazar Kamer
Geografia transporturilor : lect.G.Goglea
Navigatie, Hidrologie, Cai navigabile si porturi : sef lucr. Ing. M. Semenescu
Exploatarea navelor : sef lucr. ing. D. Baciu
Organizarea si planificarea intreprinderilor : conf.ing.P.Melas
Tehnica securitatii muncii : sef lucr.ing. M. Sgrumala
Organizarea si planificarea transporturilor : lect. M. Popescu
Organizarea si exploatarea porturilor : conf. ing.O.Oranescu, sef lucr. ing. A.Tulai
Educatie fizica : asist.D.Sarbu, asist.I.Georgescu, asist.D.Vardela
Pregatirea militara : capit. rang.I C. Bruker, loc.col. A.Cehan, capit. rang.I Gh.Costachescu,
capit. rang.II P.M.Mihailescu, capit. rang. II P.Brates, loc. col. Petrescu,
capit. rang.III M.Alexandrescu, loc.maj. N.Ivan
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PROF.DR.ING. B E S C H I A R A D U
Scurte date biografice
M - am nascut in anul 1926 in orasul Braila, unde am urmat studiile primare si liceale,
si ulterior am absolvit facultatea Electro - mecanica, sectia Mecanica, la
Institutul Politehnic Bucuresti, in anul universitar 1949 / 50.
Dupa absolvirea facultatii am lucrat in Bucuresti la un institut de
proiectari de specialitate si apoi in productie la uzina de utilaj greu "
Progresul " din Braila, in acelasi timp fiind si asistent, in cumul, la
Institutul Mecano - Naval din Galati, proaspat infiintat.
Mentionez ca am fost printre cei care au intemeiat institutul
universitar in orasul de la Dunare, actionand in calitate de
conferentiar si apoi ca profesor titular, pana la incetarea activitatii timp
de 47 ani.
In acest interval de timp am detinut diverse functii de conducere, ca director adjunct
al institutului, echivalent astazi ca prorector, sef de catedra si decan in doua legislative,
ultima odata cu crearea Universitatii " Dunarea de Jos ".
Am sustinut doctoratul la Institutul Politehnic Iasi si am obtinut titlul de doctor
inginer in 1976.
Activitatea didactica si stiintifica am desfasurat - o in cadrul a trei facultati :
Constructii navale, Exploatarea navelor si porturilor si Industrii alimentare, unde am predat o
serie de discipline Organe de masini, Teoria mecanismelor, Mecanica, rezistenta si organe
de masini, Elemente de
inginerie mecanica, Utilaj in industria moraritului.
Am elaborat opt manuale didactice ( cursuri, indrumare de seminar si de proiectare )
editate pe plan local si in editura tehnica de stat, iar ca activitate de cercetare stiintifica
mentionez un numar de 121 articole tehnico - stiintifice, publicate in anale si reviste de
specialitate din tara si din strainatate.
Am incercat pe scurt sa creionez o activitate desfasurata pe o perioada mai mare de
50 ani, pana la incetarea activitatii, dupa care m - am mutat la Constanta din motive
familiale.
prof.dr.ing. Radu Beschia
martie 2008
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AURELIU CARBUNARU (1921-2006)
In ziua de 21 februarie 2006 a fost condus pe ultimul drum Aureliu
Carbunaru, profesor la Universitatea “Dunarea de Jos” din Galati, cel care a
contribuit la infiintarea Catedrei Termotehnica (1956) si a condus-o cu
autoritate profesionala in primii ei 17 ani de existenta si dezvoltare.
In prezent universitatea scolarizeaza cca 18.000 de studenti, in cadrul
a 12 facultati si 2 colegii, cadrele didactice fiind organizate in 30 de catedre
de specialitate. Se cuvine sa amintim cate ceva despre unul dintre primii care
au contribuit la formarea si dezvoltarea acestei universitati, asa cum este ea
astazi.
In 1951, atunci cand a luat fiinta invatamantul superior la Galati,
printre cei care si-au asumat onoranta dar dificila sarcina a dezvoltarii vietii
academice galatene, a fost si un tanar inginer, afirmat deja profesional la
Braila, cu o vechime de 6 ani in productie si in activitatea didactica preuniversitara. Pe baza prestantei
sale profesionale, Aureliu Carbunaru a fost incadrat conferentiar la Institutul Mecano-Naval, a preluat
cu mult simt de raspundere sarcina infiintarii si dezvoltarii Catedrei Termotehnica, organism
universitar pe care l-a condus cu multa daruire timp de 17 ani, intre 1956 si 1973.
S-a nascut la Braila, in ziua de 30 iulie 1921, intr-o familie de oameni instariti, tatal (Teodor),
de profesie avocat si mama (Eufrosina) asigurandu-i o educatie aleasa. Intre 1928-1932 a urmat
Scoala Primara Nr.1 din Braila, apoi intre 1932-1940 liceul brailean « Nicolae Balcescu ». In
perioada 1940-1945 a studiat la Politehnica din Bucuresti, absolvind (1945) Facultatea Mecanica si
Electricitate, cu titlul de inginer.
Imediat dupa absolvirea facultatii a lucrat ca inginer specialist, un an (1945-1946) la
Regionala CFR Braila, Serviciul Telecomunicatii si alti cinci ani la Santierul Naval din Braila. Cariera
didactica, spre care s-a simtit atras cu putere, si-a inceput-o imediat dupa ce a obtinut titlul de inginer.
In perioada 1945-1951 a fost cadru didactic asociat la cateva scoli medii tehnice din Braila: Scoala
Tehnica CFR (1945-1946), Scolile tehnice “1 Mai” si “Progresul” (1946-1949), Centrul Scolar Braila
(1949-1950), Centrul Scolar “Viitorul” (1950-1951).
In perioada 1951-1984, cat a functionat pe postul de conferentiar la actuala Universitatea
“Dunarea de Jos” din Galati a contribuit cu multa competenta si daruire la formarea a 28 promotii de
ingineri, absolventi in specializarile: Nave, Masini si echipamente termice, Tehnologia constructiilor
de masini, Tehnologii alimentare, Exploatarea navelor. Cursul sau de baza a fost Termotehnica, dar
atunci cand a fost nevoie a mai predat : Mecanica tehnica, Automatizari, Electrotehnica de bord,
Intretinerea si exploatarea masinilor termice navale, Frigotehnie si conditionarea aerului.
S-a remarcat prin reale calitati pedagogice in fata studentilor, prin mult tact managerial in
corpul profesoral si prin noblete de caracter in randul tuturor.
A fost casatorit cu Zoica Georgeta Portelli, de origine italiana, care i-a daruit doi fii : Cristian
Teodor (n.1961), de profesie medic si Daniel Sebastian (n.1970), de profesie inginer informatician.
Datorita valorii sale profesionale ridicate, ca potential obstacol in calea parvenitismului,
Aureliu Carbunaru a fost persecutat politic, a avut mult de suferit psihic, dar a ramas acelasi om demn
si nobil, care si-a urmat cu stoicism destinul.
Privind portetul sau din Laboratorul Termotehnica, oricare dintre cei 28 membri actuali ai
Catedrei Termotehnica si masini termice stiu ca sunt urmasii profesionali directi sau indirecti ai
PROFESORULUI Aureliu Carbunaru, ii sunt recunoscatori pentru daruirea profesionala pe care a
dovedit-o in infiintarea si conducerea catedrei. Noi cei prezenti si cei care ne vor urma sa nu uite ca la
baza actualei catedre, la baza actualei universitati se afla o fundatie solida, din care fac parte viata,
activitatea profesionala si realizarile unui om modest si nobil, pe a carui piatra funerara este scris doar
AURELIU CARBUNARU (1921-2006).
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PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR INGINER I L I E D I N U
NASCUT la 16 octombrie 1910, in comuna Vacaresti, judetul
Dambovita
STUDII :
- Scoala primara
- Liceul militar " Manastirea Dealu " de langa Targoviste ( 1922 1930)
- Scoala navala din Constanta ( 1930 - 1932 ), la terminarea careia
obtine
gradul de ofiter de marina
- Studii tehnice la Ecole Superieure du Genie Maritime din Paris

incepand
din 1938 si in continuare in Italia, la Universitatea din Genova, unde si - a
sustinut teza de doctorat, fiind declarat doctor in inginerie navala si mecanica
( 1943 )
ACTIVITATI PROFESIONALE SI FUNCTII IN INDUSTRIE :
- Imbarcat pe nave ale marinei militare si comerciale ca ofiter cu navigatia si
siguranta vasului ( 1932 - 1938 )
- Sef serviciu fabricatie la Arsenalul Marinei din Galati ( 1943 - 1945 )
- Sef serviciu de Studii si proiecte la Subsecretariatul de Stat al Marinei ( 1945 )
- Specialist la Administratia livrarilor pentru URSS pentru verificarea documen tatiei tehnice la navele destinate livrarii in URSS si membru al Comisiei de exper tizare si evaluare a navelor cedate URSS in cadrul obligatiilor de armistitiu ( 1945 1948 )
- Specialist in cadrul Directiei generale Sovromtransport, care detinea santierele
navale din Galati, Constanta si Turnu - Severin ( 1948 - 1949 )
- Consilier pentru lucrarile de constructii navale la Directia canalului Dunare Marea Neagra ( 1951 - 1953 )
- Consilier tehnic la Ministerul Industriei Alimentare, pentru nave de pescuit
- Expert in Romania al Registrului " Bureau Veritas " ( din 1962 )
- Expert de inalta calificare in cadrul Biroului central de expertiza Bucuresti,
de pe langa Ministerul Aprovizionarii Tehnico - Materiale si Controlului Gospodaririi
Fondurilor Fixe, pentru expertize in constructii si reparatii de nave, abordaje si
accidente pe mare si fluvii, etc. ( din 1962 )
ACTIVITATE IN INVATAMANT :
- Profesor de electrotehnica si director al Scolii de meserii a marinei din Galati
( 1943 - 1945 )
- Profesor pentru disciplinele Mecanica navei si Constructii navale la Scoala
navala din Constanta ( 1945 - 1947 )
- Asistent la sectia de Constructii navale din cadrul Facultatii de mecanica a
Institutului Politehnic Bucuresti ( 1943 )
- Profesor suplinitor la disciplinele Mecanica navei si Constructia navelor de
comert ( 1948 ), iar in 1950 - profesor titular pentru aceleasi discipline

17
- Profesor si seful catedrei de Constructii navale la Academia tehnica militara
din Bucuresti, Facultatea de mecanica, unde a predat cursurile Mecanica navei si
Constructii navale militare ( 1951 - 1954 )
- Profesor si seful catedrei de Constructii navale la Institutul Politehnic din Galati
( 1951 - 1958 ), unde a predat trei cursuri, dintre care s - a remarcat ARHITECTURA
NAVALA
- Profesor la Scoala tehnica " 23 August " Bucuresti ( 1958 - 1962 ), unde a pre dat Mecanica tehnica, Electromecanica si Hidraulica
- Profesor la Academia militara Bucuresti, fiind titular al cursului de Rezistenta
materialelor ( 1962 - 1977, cand s - a pensionat ).In acelas timp a predat si cursul
Mecanica si rezistenta materialelor la Facultatea de chimie
Recunoscandu - i - se temeinica pregatire de specialitate, prof. univ. Ilie Dinu a
fost cooptat, in anul 1966, membru al Asociatiei tehnice si aeronautice din Franta
A facut parte si din multe comisii profesionale privind invatamantul superior, inclu siv din comisii pentru examene de doctorat
ACTIVITATEA STIINTIFICA :
Consta dintr - o prima parte cu lucrari din domeniul naval si a doua cu lucrari din
domeniul rezistentei materialelor.
Lucrarile din domeniul naval s - au axat pe problemele generale ale teoriei pluti torilor - geometrie, echilibre, stabilitate.S - au dat solutii generale si particulare in
probleme de stabilitate si forme de nave, in probleme de compartimentaje pentru
navele cu incarcatura in vrac, sau cu incarcaturi deformabile pentru ca pe mare sa
nu duca la inclinari periculoase cu pierderea echilibrului si a stabilitatii.Rezultatele
obtinute in aceste lucrari au fost introduse in teoria generala a plutitorilor.Aspectele
stabilitatii studiate de prof.univ. dr. ing. Ilie Dinu si publicate in 1957 si 1965 au fost
tratate in 1967 si de J.A.d Acremont in lucrarea sa " Stabilite transversale des petits
navires ", ajungand la aceleasi concluzii, aplicabile navelor de orice dimensiuni.
A studiat si alte probleme cu caracter teoretic, la care a gasit solutii practice
pentru lansari, ridicari pe cala si intrari in bazin, precum si o cercetare a sudurii
electrice in constructii navale, care pe plan mondial abia incepuse sa inlocuiasca
nituirea ( 1943 ).
Solutiile obtinute au avut si au utilitate practica si au fost si au fost necesare
economiei nationale.
Prof.univ. dr.ing. Ilie Dinu a elaborat si publicat 16 lucrari si manuale de specia litate intre anii 1943 - 1983 si a lasat in manuscris inca 9 lucrari de specialitate.
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PROF. AMEDEU ORANESCU
CAND ERAM STUDENT ODATA,
SUNT DE-ACUMA CINCI DECENII,
INVATAM CU USURINTA
FARA SA ASPIR LA GENII.
CREIERASUL ERA PROASPAT
SI LA MUNCA CHIAR REDUSA
ABSORBEA SI DESCRIPTIVA,
SERII, FIZICA SI RUSA.
ANU ' NTAI AVEA O HIBA
CE PUTEA FI CHIAR GHINION:
NU INTELEGEAM PREA BINE
DIAGRAMA FIER- CARBON.
REPETAM CA PAPAGALUL
DENUMIRI: BOLI INFECTIOASE
CA PERLITA, MARTENSITA
SI-ALTE VORBE RAUTACIOASE.
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DAR IN "TREI" MI SE LIPISE,
CHIAR VAZUT PRIN DOUA PRISME,
UN OBIECT CA PENTRU MINE:
SCURT-NUMITUL "MECANISME".
CARTEA-BAZA, CA PE-ATUNCEA,
ERA DE PE PROSPEKTUL NEVSKI,
PIATA ROSIE SAU ODESA,
AUTOR – ARTOBOLEVSKI.
N-AM VAZUT VREODATA CARTEA,
NICI N-AM SCRIS CA LA LICEU,
DAR AM PRINS DIN ZBOR PROBLEMA
LA ORELE LUI AMEDEU.
DE LA PARALELOGRAMUL,
MANEVRAT CA DE UN OM
CE INVARTE MANIVELA,
SI II SPUNE DESMODROM,
LA MISCARI MAI COMPLICATE
CU ROTATII CA IN VIS
SI ACCELERATII FINE
ALE DOMNULUI CORIOLIS.
SI CA LA LOCOMOTIVA,
VINE-O PIESA SI SE DUCE
CU UN NUME ' N ROMANESTE
CE INSEAMNA CAP DE CRUCE.
MAI VEDEAM UN FILM SAU DOUA,
CA STUDENT LA MATINEU
SI MAI INVARTEAM O BIELA'N
JURUL CENTRULUI INSTANTANEU.
MI-AMINTESC DOAR CU PLACERE
(MULTUMESC PE-ACEASTA CALE)
PENTRU CA NE-A OFERIT ADESEA
AUDITII MUZICALE.
ADUCEA SI PATEFONUL;
CRED CA PENTRU PRIMA OARA
''A PUS "PARTEA III-A RONDO
DIN CONCERTUL PENTRU VIOARA.
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NU ERA DESCHIS DIN FIRE,
ZAMBETUL O RARITATE,
APARENT RETRAS DE LUME
DAR CORECT SI SOBRU ' N TOATE.
FATA DE MAI SUS EXPUSE,
CHIAR DE MI-E CAM SCHIOAPA RIMA,
PENTRU DOMNUL ORANESCU
AM SI ASTAZI TOATA STIMA.
SERGIU SCHEIN
HAIFA – ISRAEL
IANUARIE 2005
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COLEGII DE PROMOTIE
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LISTA COLEGILOR

INSTITUTUL POLITEHNIC GALATI
FACULTATEA MECANICA
PROMOTIA 1953-1958
GRUPELE DE STUDENTI
NAVE SI INSTALATII DE BORD
M 151

M 152

1.Aldea Toma
1.Alexandru Vasile
2.Barlutiu Ioan
2.Bidoae Ion
3.Buleci Petre
3.Blumenfeld Florin
4.Cartina Virgil
4.Caraman Grigore
5.Crijman Constantin 5.Clinciu Iarca
6.Dumitriu Petrica
6.Clopotaru Cleopatra
7.Gomoescu Haralamb. 7.Friedman Solomon
8.Iosifescu Constantin 8.Glukman Edy
9.Koler Leon
9.Grigoras Aristita
10.Lazarescu Mircea
10.Gunea Vasile
11.Panait Gheorghe
11.Hornic Izu
12.Pestrea Nicolae
12.Ionescu Eugeniu
13.Placinta Vasile
13.Ionita Ion
14.Raileanu Dumitru
14.Leibovici Misu
15.Rebega Ion
15.Miron Vasile
16.Sava Ion
16.Mocanu Nicolae
17.Stein Marcel
17.Nitu Ilie
18.Tanvuia Eugen
18.Pascu Maria
19.Tanase Gheorghe
19.Stoleru Cornel
20.Topsa Olga
20.Teodoriu Radu
21.Wolfsohn Semo
21.Weiss Dan
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1.Babos Ioan
2.Bourceanu Ecaterina
3.Calotescu Octavian
4.Calina Ion
5.Colesnic Teodosie
6.Constantinescu Constantin
7.Eniceicu Octavian
8.Fein Manes
9.Ilau Dumitru
10.Ionescu Mircea
11.Lang Magdalena
12.Lerner Greta
13.Marinescu Virgil
14.Moise Lucia
15.Novac Vasile
16.Orac Nicolae
17.Papadopol Victor
18.Ribitchi Ana
19.Schein Sergiu
20.Stoica Delia
21.Zaulet Marin
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EXPLOATAREA NAVELOR SI PORTURILOR
1.Abunei Costel
2.Batranu Nicolae
3.Balaban Alexandru
4.Bodea Ion
5.Cazacu Gheorghe
6.Craciun Elena

7.Craita Elena
8.Galca Maria
9.Giolea Vasile
10.Grosu Constantin
11.Ionescu Dumitru
12.Liciu Ovidiu

M 154

13.Diaconescu Virgil
14.Motoi Constantin
15.Nedelcu Romeo
16.Popa Adrian
17
.Stoenescu Pompilia
18.Tudoran Hristache

UTILAJ PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARA M1
1.Capruciu Dan
2.Chirita Ionel
3.Ciobanu Vasile
4.Cioc Lucia
5.Ciuca Petrache
6.CorsateaMarcela

7.Geafar Negidet
8.Gheorghe Iordache
9.Ghe Von-Men
10.Gugonatu Ion
11.Ilie Marin
12.Ionescu Maria
13.Ivan Dorel

14.Mercan Mircea
15.Nicolae Babila
16.Stan Ioachim
17.Sarpe Elena
18.Ticulescu Elena
19.Tudor Nicu
20.Voiculescu Emil
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INGINERI " NAVE SI INSTALATII DE BORD " PROMOTIA 1958
RAMASI IN AMINTIRE
1. ALDEA TOMA
2. BABOS IOAN
3. BIDOAE ION
4. BULECI PETRE
5. CARTANA VIRGIL
6. CLOPOTARU CLEOPATRA
7. CONSTANTINESCU CONSTANTIN
8. DUMITRIU PETRICA
9. ENICEICU OCTAVIAN
10. FEIN MANES
11. GOMOESCU HARALAMBIE
12. HORNIC IZU
13. ILAU DUMITRU
14. MOCANU NICOLAE
15. MOISE LUCIA
16. PESTREA NICOLAE
17. PLACINTA VASILE
18. RAILEANU DUMITRU
19. RIBITCHI ANA
20. STEIN MARCEL
21. STOLERU CORNEL
22. TANASE GHEORGHE
23. TANVUIA EUGEN
24. WOLFSOHN SEMO

( 1935 - 1996 )
( 1936 - 2004 )
( 1934 - 1996 )
( 1932 - 2005 )
( 1934 - 1996 )
( 1935 - 1988 )
( 1933 - 1999 )
( 1934 - 1989 )
( 1935 - 2003 )
( 1935 - 1985 )
( 1935 - 2007 )
(1934 - 1979 )
( 1933 - 1992 )
( 1928 - 1992 )
( 1934 - 1992 )
( 1933 - 2006 )
( 1935 - 1975 )
( 1935 - 1988 )
( 1926 - 1996 )
( 1933 - 2004 )
( 1935 - 1997 )
( 1934 - 1986 )
( 1934 - ?
)
(1934 - 1992 )
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INGINERI " EXPLOATAREA NAVELOR SI PORTURILOR " PROMOTIA 1958
RAMASI IN AMINTIRE
1. BATRANU NICOLAE
2. BODEA ION
3. CAZACU GHEORGHE
4. CRAITA ELENA
5. GROSU CONSTANTIN
6. IONESCU DUMITRU
7. POPA ADRIAN
8. TUDORAN HRISTACHE

( 1928 ( 1935 ( 1932 ( 1936 ( ? ( 1933 ( 1922 ( 1926 -

?
?
?
?
?
?
?
?

)
)
)
)
)
)
)
)

INGINERI " UTILAJ PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARA " PROMOTIA 1958
RAMASI IN AMINTIRE
1. CHIRITA IONEL
2. CIOBANU VASILE
3. GOGONATU TRAIAN

( 1935 - ? )
( 1920 - ? )
( 1934 - ? )
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FISELE INDIVIDUALE

38
INGINER A L D E A T O M A
NASCUT la 6 mai 1935 in Bucuresti
PARINTII : tatal - Nicolae, mama - Florica
STUDII :
- Scoala primara in Bucuresti
- Clasele I si II liceu si clasa VII - a elementara la Liceul " Matei
Basarab " din Bucuresti
- 1953 - 1958 Institutul Politehnic Galati, Facultatea Mecanica
Absolvent inginer " Nave si Instalatii de Bord "
ACTIVITATEA PROFESIONALA :
- 1958 - 1959 Santierul Naval Oltenita - inginer stagiar
- 1959 - 1968 Uzina Metalurgica Mao Tze - Dun ( devenita din 1963 Uzina
Vulcan ) Bucuresti; Maistru, Sef atelier Cazangerie, inginer principal tehnolog la Serviciul
Tehnolog, Sef serviciu adjunct la Serviciul Planificare, Sef sserviciu adjunct la Serviciul
Control Tehnic de calitate
- 1968 - 1971 Intreprinderea de Stat pentru Comert Exterior ( ISCE )
Industrialexport; Sef serviciu adjunct / sef serviciu
- 1971 - 1972 Centrala Industriala pentru Constructii Navale ( CICN ) Galati,
Directia de Export - Import NAVIMPEX; Sef serviciu, Inginer Principal III, Consilier II,
Inginer Principal II
- 1973 - 1975 Intreprinderea de Comert Exterior ( ICE ) NAVIMPEX Galati;
Inginer principal consilier, Inginer principal ( in acea perioada a fost delegat al MICM la
Agentia Economica Atena - Grecia )
- 1975 - 1976 I.S.C.E. UZINEXPORTIMPORT Bucuresti
Inginer principal
- 1976 - 1980 I.C.E. AUTO - DACIA Brasov, devenit ulterior I.S.C.E.
AUTOEXPORTIMPORT Brasov; Inginer principal, loc de munca Djakarta - Indonezia (
delegat permanent )
- 1980 - 1982 I.S.C.E. UNIVERSAL TRACTOR Brasov
Inginer principal - delegat la Agentia Economica Djakarta
- 1982 - 1990 Societatea mixta romano - bulgara " DUNAREA " S.A.
Inginer principal II, director cu delegatie, director
PENSIONAT la cerere pe 01.10.1990
- Dupa pensionare a infiintat impreuna cu un partener bulgar o societate
comerciala de export - import intre Bulgaria si Romania
DECEDAT pe neasteptate pe 24.12.1996, in ajunul Craciunului la vila sa de la
Poiana Tapului, ca urmare probabila a unui stop cardio - respirator.
La cativa ani dupa el a decedat si sotia, ca urmare a unei boli tropicale necunoscuta
la noi, contractata in Indonezia si care nu avea tratament la noi in tara.
Nu au avut copii.
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ALEXANDRU VASILE
REFLECMII DESPRE MINE LA 50 ANI DE LA ABSOLVIREA FACULTNMII,
CopilAria. Am vOzut lumina zilei în 29 noiembrie 1934, dupO datele de evidenQO
înscrise în registrul de naRteri al stOrii civile din comuna Vadul lui Isac, în dimineaQa unei
zile noroase Ri reci, rOscolitO de un vânt nordic, zi în care stoluri de ciori, croncOnind în
zbor, prevesteau sosirea nedoritO a iernii. Evenimentul mi-a fost relatat, peste ani, prin
aduceri aminte, de cOtre buna mea sorO Steliana – Elena, cu opt ani mai mare, care, la
revenirea ei de la RcoalO, a mai gOsit un nou personaj, devenind al cincilea membru al
familiei Ri, alOturi de fratele CosticO, mai mare cu 11 ani, mOrind numOrul bOrbaQilor din
familie. AstOzi ei îmi sunt prezenQi numai în amintiri.
Comuna natalO, Vadul lui Isac, este situatO în JudeQul Cahul, la vreo 55 kilometri
de GalaQi, pe malul stâng al Prutului, cu o dispunere minunatO pe versantul ultimului deal
al podiRului Basarabiei, ce coboarO lin spre câmpia Ri balta Prutului, mângâiatO de razele
soarelui cât e ziua de mare, indiferent de anotimp.
Casa copilOriei, pOstratO doar în memoria
mea, dispOrutO datoritO urmOrilor nefaste ale
celui de-al doilea rOzboi mondial, se afla situatO
pe drumul naQional ce trecea din Regat peste
Prut, ca primO gospodOrie întâlnitO, pe dreapta,
la intrare în sat. De acasO pânO la Prut erau vreo
doi kilometri de baltO, cu pâlcuri de stufOriR Ri
luciuri de apO, locuri de cuibOrit al pOsOrilor, cu
meandre Ri Rforuri ce curgeau cOtre vOrsare, spre
miazO-zi, paralele cu Prutul, din care unele
dispOreau în lunile secetoase ale anului. Acest
râu nOrOvaR, Prutul, îRi revOrsa apele mai
totdeauna primOvara Ri nu de puQine ori apa intra
Ri în casele noastre, ale celor amplasaQi mai în
vale, fiind uneori nevoiQi, câte douO – trei
sOptOmâni, îndeosebi primOvara, sO ne salvOm
în podurile caselor.
Oamenii locului erau - Ri încO au mai
rOmas - de o bunOtate neasemuitO, deosebit de
harnici, atenQi Ri ospitalieri. Iarna recoltau stuf,
folosit pentru încOlzire sau construcQii de garduri Ri acoperiRuri, iar din primOvarO pânO în
toamnO, inclusiv, erau omniprezenQi la munca câmpului, creRterea vitelor, pescuit,
viticulturO, pomiculturO Ri alte ocupaQii.
Copiii localnicilor, colegii mei de joacO, cu toQii îmi erau buni prieteni. Ei mO
invitau, prin strigOri zgomotoase, în zilele toride de varO, sO ne scOldOm împreunO la gârlO
Ri eu mergeam cu fiecare grup ce venea din sat cOtre baltO, la scOldat. Eram recunoscut de
mulQi ca lider; mO remarcasem ca un bun înotOtor Ri organizator pentru grupul de hOitaRi ai
hârjoanei în apO Ri pe malul acesteia.
Dar nu de puQine ori, datoritO reuRitelor mele în unele nOzbâtii, nu le mai plOceam Ri
atunci mi se amintea cO sunt un ”venetic din Regat” , mi-au atribuit chiar Ri porecla de
”mOmOligar”, considerând cO noi cei proveniQi din dreapta Prutului suntem mai mari
consumatori de mOmOligO decât ei; precizez cO pOrinQii mei aparQineau, prin origine, naRtere
Ri educaQie, fostului JudeQ Covurlui.
Eu consideram aceastO poreclO o mare ”insultO” Ri cu cei ce mO provocau mO aflam
într-un rOzboi continuu, în aproape toate zilele verii. Nu era sOptOmânO în care sO nu-mi
apOr ”onoarea” prin ”cafturi”, îmbrânceli Ri ”chelfOneli” reciproce. Fiind considerat intrus
în teritoriul lor, singur contra tuturor celor ce mO provocau, uneori ”o fugO sOnOtoasO” mO
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scotea din încurcOturO. Dar eu eram ”paznicul apei” Ri îi aRteptOm iarORi la ”cotiturO”pentru a
le mai da o”bOtutO prieteneascO”.
AceastO hOrQuialO continuO, cu ”iz naQionalist patriotic”, mi-a dezvoltat, pe parcurs,
simQul apOrOrii, negocierii Ri al dialogului, pentru înQelegere Ri toleranQO, pe teme de
dreptate Ri adevOr.
Peste ani, la revenirea pe meleagurile natale, dupO podul de flori din 1990, am fost
primit cu deosebitO cOldurO umanO de toQi colegii regOsiQi, care au rezistat gulagului sovietic.
Unii Ri-au reamintit de disputele noastre copilOreRti, dintre care un bun, fost Ri actual
prieten, mi-a spus textual: - ”Rtii, când ne-am bOtut aici sub pod, uite, mi-ai dat un pumn
aRa de tare, sub coaste, chiar Ri acum, la revederea ta, mai resimt durerea pumnului de
atunci !”
DupO o copilOrie într-o lume mirificO, trOitO Ri regOsitO doar în „Aventurile lui Tom
Sawyer”, au urmat anii cu consecinQele nefaste ale rOzboiului, fuga din faQa armatei
sovietice „eliberatoare”, abandonarea gospodOriei de cOtre pOrinQi în 16 august 1944 Ri
refugierea în condiQii critice, peste Prut, în comuna FolteRti, încadraQi de o parte Ri de alta
de coloane de trupe germane, române Ri de cOruQe tractate de dobitoace extenuate, pline de
bieQi oameni disperaQi Ri fugari, plecaQi aiurea în bejenie. Am reuRit sO salvOm doar ce
aveam pe noi Ri câteva vite Ri oi mânate din urmO, însoQiQi de câinii ce nu ne-au pOrOsit pânO
la sfârRitul vieQii lor.
Au urmat anii de secetO, foame Ri lipsuri, '45-'47 Ri cu greu am reuRit sO
supravieQuim. În aceste condiQii am terminat a patra clasO primarO în comuna FolteRti unde,
iarORi, eram privit, de astO datO de cOtre unii dintre noii colegi, ca „venetic basarabean”.
AdolescenBa, gimnaziul Ci liceul. Clasele gimnaziale 5-7 le-am efectuat la Liceul
„Vasile Alecsandri” din GalaQi între anii ’45-’48, devenind coleg cu mulQi tineri reîntâlniQi
ulterior la facultate. Cursurile le-am început mai târziu, prin octombrie, pentru început în
spaQiul liceului comercial, Ri abia în primOvarO am continuat în clOdirea liceului „Vasile
Alecsandri”, datoritO consecinQelor rOzboiului ce abia luase sfârRit. MulQi copii primeam o
masO caldO la prânz, uneori Ri un pacheQel pentru acasO, de la o cantinO de ajutor suedez, ce
funcQiona în actuala salO de tir. Printre cei care ne-am bucurat de un astfel de ajutor m-am
aflat Ri eu, alOturi de alQi colegi, îndeosebi copii proveniQi din familii cu posibilitOQi
materiale reduse, destul de mulQi pentru acele timpuri.
DupO prima reformO a învOQOmântului din 1948, între anii
’48-’52, am urmat cursurile Ycolii Medii Tehnice Metalurgice din
GalaQi, specializarea ConstrucQii Navale, pe care am absolvit-o cu
rezultate meritorii, fiind inclus în procentul de 10%, cu dreptul
de susQinere a examenului de admitere în învOQOmântul superior,
imediat dupO absolvire, fOrO parcurgerea prealabilO a unui stagiu
minim de 3 ani în producQie.
Cu aceastO ocazie s-a produs în viaQa mea un salt calitativ
deosebit. Am fost acceptat gratuit într-un cOmin Rcolar, în care am
simQit pentru prima datO în viaQO, beneficiile electrificOrii Ri
posibilitatea de a putea face o baie caldO, odatO în sOptOmânO,
într-o încOpere special amenajatO. A fost ceva extraordinar sO-mi
fac lecQiile seara într-o clasO relativ încOlzitO, fOrO igrasie Ri miros
de umezealO, unde beneficiam de iluminare electricO Ri mai presus de toate am descoperit
biblioteca Rcolii, prin paRii cOlOuziQi de cOtre distinsul Ri eruditul profesor de limba Ri
literatura românO Gh. HÂNCU, originar din comuna LieRti, judeQul GalaQi.
Pe toQi profesorii acestei Rcoli îi consider, acum, peste ani, ca oameni de vocaQie,
care s-au strOduit sO ne transmitO, pe lângO conQinutul lecQiilor, Ri dragostea pentru cinste Ri
reuRitO în activitatea profesionalO, pentru respectul faQO de colectivul în care lucrezi Ri
pentru o acQiune bine gânditO. Astfel, profesorul HÂNCU ne-a insuflat dorinQa pentru
literaturO beletristicO Ri istoricO, profesorul Dumitru TIHAN m-a fascinat cu lecQiile de

41
Studiul metalelor Ri în timpul orelor sale simQeam trOirea unui oQelar ce supravegheazO
procesul de afânare a oQelului în cuptorul BESSEMER sau de elaborare a Rarjei de fontO din
furnal; la MatematicO, pe lângO ecuaQii Ri integrale, uneori ascultam cu deosebit interes
povestirile marinOreRti ale d-lui contraamiral Alexandru VLNDESCU Ri exemplele ar putea
urma. Am fost trei clase paralele însumând 137 elevi admiRi dupO concursul de admitere,
dintre care am ajuns 80 la absolvire; dintre aceRtia peste jumOtate eram proveniQi din mediul
rural. DeRi dupO absolvire numai Rase am primit dreptul de continuarea imediatO a studiilor,
prin învOQOmânt superior, fOrO un stagiu minim de trei ani de producQie, astOzi, statistic,
am constatat cO ulterior 35 au devenit ingineri, doi profesori universitari, doi profesori în
învOQOmântul liceal, unul jurist Ri doi ofiQeri superiori cu grad de colonel, precum Ri 36 de
tehnicieni, astfel cO peste jumOtate dintre absolvenQi au finalizat studii superioare de
pregOtire profesionalO. RezultO cO dascOlii noRtri Ri-au fOcut cu prisosinQO datoria, iar
vremurile au fost de partea celor perseverenQi Ri studioRi.
Anii de studenBie. DupO o activitate profesionalO ca tehnician proiectant de cca.10
luni, efectuatO în sectorul de proiectOri din Yantierul Naval GalaQi, am reuRit sO trec peste
necesitOQile materiale stringente Ri în toamna anului 1953 m-am înscris la concursul de
admitere organizat la Institutul Mecano-Naval din Galati, recent înfiinQat în anul1950.
Am devenit student în urma unui concurs de admitere susQinut în august 1953 la
cinci obiecte: Matematica, Limba Ri literatura romanO, FizicO , Chimie Ri una din limbile
strOine studiate în liceu (Franceza sau RusO), La primele douO obiecte am susQinut atât
examinare oralO cât Ri lucrare scrisO; toate examinOrile orale s-au derulat succesiv, în
aceeaRi salO, în faQa comisiei, prin trecere de la un profesor la altul, sala de examinare fiind
actuala salO M113 din aripa Nord a clOdirii, denumitO azi corpul M. A fost ceva deosebit
când m-am vOzut anunQat , prin corespondenQO, dupO
aproape douO sOptOmâni, ca reuRit la o concurenQO de
aproape trei candidaQi pe un loc.
Am fOcut cunoRtinQO cu viaQa universitarO în
ipostazO de student între anii 1953-1958, perioadO de
timp în care Rcoala universitarO gOlOQeanO nou înfiinQatO
s-a dezvoltat continuu, prin extindere, înglobând noi
specializOri de studiu (pisciculturO,
industrie
alimentarO, maRini termice, tehnologia construcQiilor
de maRini,
utilaj Ri tehnologia sudOrii) Ri prin
profunzime, adOugând alte noi discipline de studiu în
programele de învOQOmânt.
AstOzi, în Universitatea ”DunOrea de Jos”
studiazO peste 18.000 de studenQi, numOrul facultOQilor
s-a mOrit continuu, de la 2 - 3 existente în perioada
studenQiei noastre ajungând la 17 în prezent.
Printre profesorii noRtri, care au avut un rol
deosebit în formarea seriilor de ingineri navaliRti, i-aR
remarca pe urmOtorii dascOli: prof. dr. Dan HULUBEI
– MatematicO, prof. dr. ing. Mircea MANOLACHE –
Studiul Ri tehnologia materialelo conf. dr. Gh. MUNTEANU – MecanicO, prof. ing. Nicolae
BEYCHIA – RezistenQa materialelor, conf. Mihai BÂRCN – FizicO, prof. dr. ing. Radu
BESCHIA – Mecanisme i decan al FacultOQii de MecanicO, conf. ing. Aurel CNRBUNARU
– TermotehnicO, prof. dr. ing. Alexandru VASILESCU – HidromecanicO, prof. dr.ing. Ilie
DINU – ArhitecturO navalO, prof. ing. Nicolae PÂRÂIANU Ri prof. dr. ing. CosticO
ALEXANDRU – MaRini Ri instalaQii navale, prof. em. Ing. Iosif EGRI – MaRini de ridicat Ri
transportat Ri rector al Institutului Politehnic GalaQi, prof. ing. Nicolae NNSTASE –
Calculul Ri construcQia navei, conf. ing. Mihai ZGRUMALA – Tehnologia fabricOrii navei
R. a.
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Mai presus de toQi, un om între oameni, un pedagog eminent Ri un mare erudit l-am
considerat pe prof. univ. ing. Alexandru GUMU – Organe de maRini. LecQiile sale sunt încO
vii pentru generaQia noastrO, pe lângO mesajul lor RtiinQific, acestea erau însoQite, indirect,
prin deosebite recomandOri de viaQO Ri respect pentru toate creaQiile umane. Cu aceeaRi
deosebitO uRurinQO ne-a vorbit , in diverse alocuQiuni, despre poarta maramureReanO sau
despre motorul STIRLING, despre unele realizOri extreme inginereRti sau despre pictura
flamandO, fOcând dovada unor acumulOri multilaterale; a rOmas în memoria noastrO ca o
personalitate foarte iubitO de studenQi Ri stimatO chiar Ri de opozanQi.
DeRi în timpul studenQiei noastre corpul profesoral nu depORea cifra de cca. 100 –
150 cadre didactice, astOzi s-a ajuns la peste 700 de profesori, conferenQiari, Refi lucrOri,
asistenQi Ri preparatori.
Prelegerile profesorilor noRtri erau vii, puQine însoQite de epidiascop, nu se
inventaserO încO videoproiectoarele, dar sOlile de curs erau pline de studenQi, tablele rOmase
dupO cursuri în urma unor eminenQi profesori (Alex. GUTU, Nicolae BEYCHIA, Radu
BESCHIA, Radu FRANGU, Aurel CNRBUNARU) rOmâneau încOrcate de desene Ri
formule impecabil scrise; ele erau modele vii pentru auditoriu Ri noi ne manifestam
admiraQia pentru claritatea Ai corectitudinea expunerilor audiate.
AstOzi asistOm la lecQii prezentate cu videoproiectorul,
în care profesorii depun un efort deosebit ca sO transmitO o
lecQie de sintezO, cât mai sistematizatO, pentru un auditoriu
compus din cca 15 – 20% din numOrul total teoretic de studenQi
ce ar trebui sO fie prezenQi în salO.
Printre particularitOQile pregOtirii noastre, mO simt dator
sO prezint Ri câteva elemente din pregOtirea militarO, transmise
atât prin cursuri , regulamente militare Ri prezentOri de
armament Ri tehnicO de luptO navalO, cât Ri prin instrucQie Ri
exerciQii de instruire marinOreascO , cu aplicaQii pe uscat Ri în
condiQii de îmbarcare pe nave de luptO. NoQiunile Ri aplicaQiile
de instrucQie efectuate au contribuit la pregOtirea noastrO
inginereasca, ne-a disciplinat, ordonat Ri cOlit pentru viaQO.
Am fost încadraQi ca pregOtire în unitatea de luptO UL5 ElectromecanicO,
noQiunile tehnice militare primite prin
aceastO instruire au completat în mod armonios cunoRtinQele în
domeniul ingineriei navale, iar noi studenQii le-am privit cu deosebit interes.
Începuturile activitABii inginereCti. Am debutat ca tânOr inginer stagiar la data de
18 septembrie 1958, dupO o perioadO de cOutOri Ri aRteptOri, în Yantierul Naval GalaQi. în
toamna anului ’58, ne-am regOsit în SNG, la un interval de câteva luni, aproape 20 colegi
de facultate, rOspândiQi prin diverse servicii Ri sectoare de activitate.
Întârzierea angajOrii s-a datorat unui fapt banal, la timpul acela, dar cu urmOri de
aRteptare nedorite pentru mulQi dintre noi. Motivul tergiversOrii angajOrii unei promoQii
constau, dupO unele divulgOri ulterioare, în relaQiile ”rOcite” intre SNG Ri Institutul
Politehnic GalaQi, apOrute în urma restricQiei impusO de centrul universitar, prin care
fotbalistul-student VOICU Ion nu mai putea sO-Ri continue activitatea de fotbalist - jucOtor,
decât numai în echipa YTIINMA GalaQi Ri nu la ANCORA GalaQi, adicO în echipa Rantierului
ca pânO atunci.
În primele luni am fost repartizat la Trasaj Naval, unde împreunO cu colega COlina
Ecaterina, ne-am integrat în lucrOrile de trasaj pentru execuQia unor Rabloane de fasonare a
coRurilor de evacuare a gazelor de ardere pentru remorcherele de1200 CP, trasarea Ri
balansarea planurilor de forme ale unor motonave, Ri altele.
DupO aproape 3 luni de activitate am fost transferat la Serviciul de urmOrirea
producQiei, unde, împreunO cu colegul Miron Vasile, am continuat sO verificOm stadiul de
execuQie a unor componente ale instalaQiilor de punte Ri din compartimentul maRini a unor
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nave în execuQie. Aici am învOQat sa devenim ”duri”, sO nu mai credem pe nimeni ”pe
cuvânt” Ri sO controlOm totul prin ”vedere-palpare-mOsurare”. Au fost primele elemente
însuRite din activitatea curentO cu furnizorii, nestudiate la nici un curs în facultate.
În acest loc de activitate am avut deseori sentimentul inutilitOQii studiilor superioare,
deoarece la admiterea în facultate posedam o DiplomO de Tehnician în ConstrucQii Navale,
obQinutO în urma absolvirii Ycolii Medii Tehnice Metalurgice , de unde eram familiarizat cu
nomenclatura componentelor Ri fabricarea acestora, dar îmi lipsea experienQa de lucru cu
oamenii Ri, în deosebi, cu acei mai puQin cinstiQi.
DupO alte câteva luni am fost promovat la Sectorul de prelucrOri prin aRchiere, unde
am condus aproape 6 luni un schimb de 35 muncitori, strungari Ri frezori, ce lucrau pe
maRini mici Ri mijlocii Ri am rOspuns efectiv de fabricarea Ri calitatea reperelor produse de
cOtre acest schimb. În aceasta etapO, având maRini unelte libere, în schimburile 2 Ri 3, am
exersat direct Ri am învOQat efectiv sO fac lucrOri simple de strunjire exterioarO, interioarO Ri
frontalO, cât Ri de prelucrare a filetelor exterioare Ri interioare mai simple. Aceasta
experienQO mi-a servit în activitatea de proiectare Ri de cadru didactic, profesate ulterior, la
stabilirea bazelor de cotare tehnologicO ale unei piese, evaluarea stOrii suprafeQelor Ra.
DupO acest stagiu am fost transferat la Serviciul de proiectOri din SNG, viitorul
ICEPRONAV –GalaQi de mai târziu.În noua locaQie, împreunO cu colegii Bidoae AristiQa Ri
Fein ManeR, am elaborat proiectele preliminare pentru unele nave de agrement solicitate de
parteneri externi.
Activitatea didacticA.
M-am transferat, prin concurs, la 1 martie 1960, la catedra de Organe de maRini Ri
Desen din Institutul Politehnic GalaQi, care ulterior, din 1974, este redenumit Universitatea
din GalaQi Ri apoi prin comasarea cu celelalte forme de învOQOmânt superior locale , in 1991,
s-a redenumit Universitatea” DunOrea de Jos” din GalaQi.
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În activitatea mea de cadru didactic, pe
parcursul celor peste 45 de ani (1 martie 1960 – 1
aprilie 2005, cu o prelungire, dupO pensionare,
cu statut de cadru didactic asociat pânO în
01.10.2007), am condus ore de seminar sau
lucrOri practice la urmOtoarele discipline mai
importante: Desen industrial pentru construcQii de
maRini, Organe de maRini, Organe de maRini Ri
mecanisme, Geometrie descriptivO, Geometrie
descriptivO Ri desen, Ergonomie, Proiectarea
formei produselor, GraficO asistatO de calculator
Ri Desen industrial pentru construcQii navale.
Astfel pânO la 1 octombrie 1964 am fost asistenttitular Ri ulterior am fost promovat Ref de lucrOri
suplinitor având Ri sarcini de predare, iar dupO 25
februarie 1970 devin titular pe post, prin concurs.
Începând cu data de 15 februarie 1990 sunt
titularizat, prin concurs, în funcQia de conferenQiar universitar, pe un post didactic inclus în
noua CatedrO de GraficO mecanisme Ri toleranQe.
În literatura de specialitate mO regOsesc cu 10 cursuri Ri îndrumare, citat ca prim
autor coordonator, sau simplu autor în colectivul de autori. De asemenea, am elaborat în
perioada de activitate profesionalO peste 45 de lucrOri RtiinQifice în domeniul Geometriei
descriptive, Graficii computerizate, Organe de maRini sau al altor domenii conexe.
În decursul timpului, am cunoscut prin vizite de lucru, contracte de colaborare, sau
conducerea practicii efectuate cu diferite grupe de studenQi, majoritatea unitOQilor industriale
din domeniul construcQiilor de maRini Ri al construcQiilor navale din GalaQi, BacOu,
ConstanQa, Tulcea, BucureRti, Mangalia, Tr Severin, BuzOu, BraRov, PloieRti, Sibiu,
Hunedoara, OQelul RoRu, ReRiQa Bârlad Ri BucureRti. Acest fapt m-a ajutat sO prezint
studenQilor, în orele de curs Ri aplicaQii, exemple actuale din industria noastrO.
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Despre familie. Am devenit familist în 19 noiembrie 1962, prin cOsOtorie cu actuala
soQie MATEI Rodica, devenitO ALEXANDRU, de profesie inginer în domeniul industriei
alimentare, doctor inginer din1985, profesor universitar la Facultatea de YtiinQa Ri ingineria
alimentelor din Universitatea gOlOQeanO, în prezent, din octombrie 2007, pensionarO pentru
limita de vârstO.
ÎmpreunO avem doua fiice: - Alina, nOscutO în 16 aprilie1968, absolventO a
FacultOQii de Nave în iunie1991, absolventO MBA a UniversitOQii din Bradford-Anglia,
filiala din cadrul UniversitOQii din Utrecht-OLANDA în 2003, în prezent manager general la
ICEPRONAV –GalaQi. Este cOsOtorita cu Florea Adrian, inginer absolvent al FacultOQii de
Nave in1991 Ri al FacultOQii de Matematica - Informatica în 1993 Ri au un fiu, Andrei, de
15 ani, elev în clasa a –Vlll - a;urmOtoarea fiicO - Adina, nOscutO în 2 februarie 1970, de
asemeni absolventO a FacultOQii de Nave, în iunie 1993, cu studii doctorale în domeniul
termodinamic la Universitatea din GalaQi, cu primul doctorat finalizat în anul 2000,
efectuat în cotutelO – conducOtori RtiinQifici prof. dr. Ing.Ion IONIMN Ri prof. dr. ing. Enrico
SCIUBA - Universitatea SapenQia din Roma - ITALIA Ri cu al doilea doctorat, susQinut în
SUEDIA, la Universitatea din LUND, în domeniul fizicii combustiei motoarelor termice,
în anul 2005. În prezent este cercetOtor RtiinQific în COPENHAGA , la firma de motoare
termice MAN- BURGMEISTER&WEIN; are un fiu, Tudor, în vârstO de 14 ani, elev în
clasa a – Vll-a Ri locuiesc în SUEDIA în localitatea MALMO. Despre familia noastrO Ri
realizOrile descendenQilor avem numai motive de mulQumire.
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ReflecQii profesionale. Prin activitatea didacticO desfORuratO intre anii 1960-2007 în
învOQOmântul superior am contribuit la pregOtirea Ri formarea profesionalO a peste 45 de
generaQii de ingineri cu diferite specializOri, din care majoritatea în domeniul naval, în
construcQia de maRini Ri de industrie alimentarO.
Am participat la rezolvarea multor contracte de cercetare RtiinQificO, din care la
unele ca titular Ri coordonator, la rezolvarea unor expertize tehnice ca membru al Corpului
de experQi tehnici ai Arbitrajului de stat interjudeQean GalaQi, precum Ri la numeroase
comisii de bacalaureat, ca preRedinte, la diverse licee din tarO, timp de aproape douO
decenii.
Mai în fiecare an am îndrumat activitatea de practicO productivO a unor formaQiuni de
studenQi în multe unitOQi industriale din tarO.

Prin conQinutul programelor de studiu al disciplinelor Geometrie descriptivO, Desen
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industrial, Proiectarea formei produselor, Ergonomie Ri GraficO computerizatO mi-a revenit
în mod necesar sarcina sO modelez gândirea Ri raQionamentul tinerilor pentru a le sOdi Ri
dezvolta vederea în spaQiu, pentru a-Ri imagina viitoarele creaQii tehnice.
În activitatea de creaQie tehnicO proiectantul trebuie sO poatO abstractiza formele
spaQiale, sO le poatO transpune prin desen în spaQiul cu douO dimensiuni Ri cu aceeaRi
uRurinQO sO-Ri imagineze un obiect tridimensional privind o reprezentare planO a acestuia.
M-am strOduit cu deosebitO pasiune Ri dOruire pentru a îndeplini acest deziderat;
rOmâne ca generaQiile cOrora m-am adresat sO aprecieze mOsura în care am reuRit Ri cât de
frecvent s-au întâlnit în activitatea lor profesionalO cu noQiunile studiate în facultate.
Despre colegi. MenQionez cO simultan la aceeaRi datO a fost admis, prin concurs, pe
un post de asistent similar, în catedra de Organe de maRini Ri Desen Ri colegul CIUCN
Petrache, absolvent la specializarea Utilaj alimentar. în noul colectiv al catedrei m-am
regOsit cu urmOtorii colegi de promoQie : BIDOAE Ion, TARNU Ioan Ri BODEA Ion absolvent al FacultOQii de Exploatarea navelor Ri porturilor. ÎmpreunO am format echipa care,
sub coordonarea conf.ing. constructor Th. GHEORGHIAN Ri a prof. em. ing. I. EGRI, am
introdus pe parcurs un stil modern de activitate metodico-didacticO Ri RtiinQificO, Ri ne-am
fOcut cunoscuQi prin acQiunile noastre în catedrele omoloage din învOQOmântul naQional
politehnic. În douO din imaginile de mai înainte mO regOsesc împreunO cu colegul Petrache
în prezenQa dlui Gheorghian Ri ai altor colegi, la început de drum.
Ulterior am stabilit relaQii de colaborare RtiinQificO Ri deplasOri de specializare la
catedrele de Geometrie descriptivO Ri desen: din Universitatea PolitehnicO BucureRti,
Universitatea
PolitehnicO‘’Gh.ASACHI’’IaRi,
Universitatea
PolitehnicO
’’TRANSILVANIA’’- Brasov, Universitatea PolitehnicO TimiRoara, Universitatea TehnicO
Cluj-Napoca, Universitatea TehnicO a MOLDOVEI - ChiRinOu. în decursul timpului au
urmat vizitele de lucru Ri colaborarea cu unele personalitOQi marcante din domeniul
disciplinelor grafice ca: prof.dr. M. St. BOTEZ, prof. dr. J. MONCEA, conf.dr.arh.mat.
A.TOnOsescu - BucureRti., prof.dr.ing. Ctin POPA - IaRi, prof.dr.ing. D. VELICU - Brasov,
prof.ing.Th.ALB - Cluj, prof.dr.ing. Gh. POPOVICI - ChiRinOu. Cu unii dintre aceRtia am
realizat câteva lucrOri publicate în literatura de specialitate.
FOrO o numire scrisO , pe parcurs, am coordonat activitatea colectivului de
discipline cu profil preponderent grafic aproape pânO la transformarea în catedrO
independentO, am contribuit la selectarea Ri completarea colectivului cu noi absolvenQi
(MUYAT Sorin, CONSTANTIN Viorica, GROSU Rodica, FNLTICEANU Constantin,
BAICU Ion, LEVCOVICI Sanda, MURCANU Ludmila, MORNRESCU Ana, POPESCU
Gabriel, IONESCU Anca, Ra.) MulQi din cei enumeraQi au devenit în timp profesori Ri chiar
conducOtori de doctorat, unii trecând la alte specialitOQi. Câteva din fotografiile ce urmeaza
prezintO momente din vizitele profesorilor M. St. BOTEZ Ri A. TNNNSESCU la GalaQi
urmate de imaginea foto cu staff-ul catedrei Organe de maRini Ri desen, în data de 29
februarie 1977, la sOrbOtorirea zilei de naRtere a profesorului Alex. GUMU.
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În anii de studenQie am fost în relaQii bune, echidistante, cu toQi colegii de an Ri chiar
cu ceilalQi de la alte specializOri; ne reîntâlneam cu ei la masO, pe terenul de sport sau în
oricare activitOQi comune. TotuRi, m-am simQit mai apropiat de colegii GUNEA Vasile,
GRIGORAY AristiQa, CARAMAN Grigore, ORAC Nicolae, proveniQi din localitOQi
apropiate comunei FolteRti în care se aflau pOrinQii mei, cu unii dintre aceRtia am locuit în
aceleaRi camere în cOminul B.
In decursul activitOQii profesionale am reîntâlnit o serie de colegi în locurile lor de
muncO, care mi-au facilitat rezolvarea unor acQiuni, dupO cum urmeazO:in SNG am fost
ajutat în activitatea de conducere a practicii studenQeRti, cât Ri de dotare a laboratoarelor de
cOtre NOVAC Vasile, BLUMENFELD Florin, MIRON Vasile, RIBIMCHI Ana, CNLINA
Ion, în SNC de cOtre CONSTANTINESCU Ctin Ri ORAC Nicolae, în S N Tr. SEVERIN
de cOtre CÂRMÂNN Virgil, în SN Tulcea de cOtre PESTREA Nicolae Ri în deplasOrile din
BucureRti de cOtre colegii BABOY Ioan, IONESCU Eugeniu, GUNEA Vasile,
GOMOESCU Hr, în ICEPRONAV - GalaQi de cOtre REBEGA Ion, PAPADOPOL Victor Ri
cu regret constat cO astOzi unii dintre aceRtia nu mai pot primi mulQumirile mele Ri pe aceasta
cale .
În mod deosebit doresc sO remarc prietenia ce ne-a apropiat de familia ORAC
Nicolae, cu care în fiecare an ne revedem în concediul de varO pe litoral, care ne-au botezat
fiica cea micO, au cununat-o Ri l-au botezat Ri pe fiul lor. De asemeni, Qin sO remarc faptul
cO, dupO absolvire, în aproape primii doi ani de activitate profesionalO, am locuit în
primele câteva sOptOmâni cu colegul NOVAC Vasile, iar ulterior , la aceeaRi adresO, cu
colegii IOSIFESCU Ctin Ri MIRON Vasile.
În universitatea gOlOQeanO din promoQia noastrO au mai activat cu funcQia de prof.
universitar Ri colegii BIDOAE Ion, RNILEANU Dtru, IOSIFESCU Ctin Ri IONIMN Ion,
ultimul fiind unul din conducOtorii RtiinQifici al primului doctorat susQinut de fiica mea
ADINA aflatO în prezent în SUEDIA. Pentru o scurta perioada, dupa absolvire, si colegul
Ionescu Eugen a indeplinit functia de asistent universitar la disciplinele grafice.
Tuturor celor amintiQi le mulQumesc pentru bunOvoinQa manifestatO Ri îmi cer scuze
faQO de cei pe care poate i-am omis.
Data: 25.03.2008

Conf.univ.ing.ALEXANDRU Vasile
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ING. BABOS

IOAN

NASCUT la 5 august 1936 in comuna Popeni, raion Zalau, regiunea Cluj
PARINTII : tatal - Ioan, mama - Veronica
STUDII :
- Scoala primara in comuna Popeni
- Liceul la Zalau, absolvit in 1953 ( clasa XI - a facuta
in vara lui 1953 )
- Institutul Politehnic Galati - inginer " Nave si
Instalatii de Bord " ( 1953 - 1958 )
- A.S.E.Bucuresti - Facultatea Economia Industriei,
Constructiilor si Transporturilor, absolvita in 1985 fara examen de
diploma
ACTIVITATE PROFESIONALA :
1959 - 1960 inginer stagiar / maistru
1960 - 1966 Uzinele Mecanice Turnu Severin
Maistru principal / Sef Sectie / Inginer principal proiectant / Sef
Serviciu Dispeceri
1966 - 1979 Institutul de Proiectari Constructii de Masini IPCM - Bucuresti
Inginer proiectant principal / Inginer proiectant Sef / Inginer
proiectant principal grad III / II / I / Director
1979 - 1981 M.I.C.M. - Bucuresti
Director Adjunct
1981 - 1984 Ministerul Ind. de Masini - Unelte, Electrotehnica si Electronica
Director cu delegatie / Director
1984 - 1989 Institutul de inginerie tehnologica si proiectari de Intreprinderi de
Masini - Unelte, Electrotehnica si Electronica
Director / Ing.tehn.princ.gr.I
1989 - 1991 Electroproiect - Bucuresti
Director cu delegatie / Director
1991 - 2001 S.C. ELECTROPROIECT S.A.
Director cu delegatie / Director general / Iesit la pensie
2001 - 2002 Reangajat la ELECTROPROIECT
Director general
CASATORIT, un baiat - Stefan Babos - Absolvent Institutul Politehnic Bucuresti,
Facultatea de Drept Bucuresti, MBA Canadian intensiv, locuieste in Bucuresti, casatorit,
liber profesionist
ING. BABOS IOAN a decedat la 21 noembrie 2004 din cauza unui stop cardio respirator.
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BIDOAE ION
Nascut la data de 10 Ianuarie 1934 in comuna Plopeni, Jud.
Constanta.
A facut scoala primara in satul natal. Apoi a dat examen
de admitere la Liceul « Mihai Viteazu », din Bucuresti,Dupa reforma invatamantului din 1948, da examen la liceul
de specialitate, profil-mecanica fina si optica – pe care il
termina cu diploma de merit.
In vara anului 1953, participa la examenul de admitere
din Institutul Mecano- Naval Galati, Sectia « Nave si
Instalatii de bord ». In 1958 termina facultatea si sustine
examenul de stat.
Este repartizat in invatamantul superior la aceeasi
facultate. A lucrat ca asistent la catedra de geometrie
descriptiva si desen, la mecanica fluidelor si ulterior la
catedra de Constructii Navale.
Pe linie profesionala a parcus drumul de la asistent , la sef de lucrari, conferentiar si profesor
universitar.
Pe linie administrativa a fost sef de catedra si prodecan al Facultatii de Nave si Inginerie
Electrica.
In 1966 a facut un stagiu de perfectionare la Institutul de constructii Navale din Leningrad.
In 1972 beneficiind de o bursa Fullbreth a efectuat un stagiu de perfectionare (10 luni) la
Universitatea Ann Arbor-Michigan –U.S.A.
A fost conducator de doctorat si a colaborat permanent cu fostii studenti repartizati in
ICEPRONAV, in santierele navale , la registre navale si in alte institutii de proiectare.
A scris lucrari stiintifice, articole in reviste de specialitate romanesti si din alte tari. A scris si
editat manuale universitare.
Deasemeni a construit bazinul de incercat modele de nave din cadrul Universitatii Galati. A
fost in permanenta alaturi de inginerii (fosti studenti) care au realizat baza hidrodinamica de la
ICEPRONAV Galati.
A instruit si format 38 de generatii de studenti pana in martie 1996, cand firul existentei sale
s-a intrerupt brusc.
Este inmormantat in Cimitirul « Eternitatea » , parcela I, Extindere, randul 4, locul 3.
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CIUCA P. PETRACHE
7356 N. NORA Ave.
NILES, IL 60714 - 4318
U.S.A.
Phone: 1-847-647-2361 (home)
E-mail address: pyttc@sbcglobal.net
Date: Feb. 2008
DATE si EVENIMENTE mai IMPORTANTE din VIATA MEA (martie
2008)
pentru ALBUMUL PROMOTIEI de INGINERI MECANICI, seria 1958, intocmit pentru a
50-a aniversare din luna mai 2008, la Universitatea Dunarea de Jos Galati, ROMANIA.
Tata: Petrache, lacatus mecanic, maistru si mecanic sef la otelarie – Uzinele Metalurgice
Progresul - Braila, pana la iesirea la pensie; in perioada sept. 1944 - dec. 1948, a fost
primarul municipiului Braila.
Mama: Elisabeta, casnica. In perioada martie 1913 si pana in luna noiembrie 1921,
impreuna cu parintii, a locuit la Detroit / Michigan, unde a urmat si absolvit scoala
elementara.
Parintii au avut 14 copii, dintre care sase au decedat sub varsta de un an, iar restul de opt
copii au ajuns adulti si s-au casatorit; eu am fost al 3-lea copil al familiei.
Sotia: Felicia (fosta Voiculescu), medic specialist oftalmolog. Nu am avut copii, dar avem
multi nepoti / nepoate, din partea rudelor apropiate, majoritatea fiind stabiliti definitiv in
U.S.A.
Despre mine.
M-am nascut in Braila, la 11 martie 1933.
Scoala primara: clasele I-IV (1940 – 1944), Braila; la scoala primara am avut o invatatoare
exceptionala, care, dupa 15 ani am descoperit ca era mama colegei de la facultatea I.A.T.P. /
I.P.G.– seria 1958, Ing. Georgescu (Lepadatu) Felicia Lorena.
Liceul (1): clasele I – IV (1944 – 1948), Liceul N. Balcescu - Braila; la acest liceu am avut
profesori foarte buni: matematica (Radu Frangu), geografie (D. Oteleanu), istorie (Gh.
Robescu), franceza (P. Ionescu), fizica (A. Panaitescu) s.a.
Desenator tehnic: in toamna anului 1948, m-am angajat la Serv. Proiectari (Sef Serv. Ing.
Iosif Egri) - Uz. Met. PROGRESUL - Braila, unde am lucrat pana-n luna septembrie 1953;
acolo, am lucrat la proiecte de executie pentru concasoare, gredere, screpere, excavatoare,
rulouri compresoare, trolii petrolifere, armaturi pentru conducte industriale etc. La
stabilizarea monetara de la inceputul anului 1952, am avut salariul de 680 lei / luna, care la
acea vreme era un salariu exceptional, pentru mine.
Liceul (2), dupa reforma invatamantului: clasele VIII – XI, la Liceul Seral – Braila, pe care
l-am absolvit in anul 1952; o parte din profesorii de la L.N.B, i-am avut si la Liceul Seral.
Institutul Mecano-Naval, Galati: anii I - V (1953 – 1958), Facultatea de Mecanica; la
scurt timp a devenit Instit. Politehnic, iar in anii ‘60,- Universitatea Dunarea de Jos. Ca
student, am avut cadre didactice (profesori si asistenti) de exceptie:
Matematici (Dan Hulubei), Mecanica (Gh. Munteanu), Rezistenta Materialelor (I. Antoniu
& N. Beschia – cursuri & seminarii), Teoria Mecanismelor (Amedeu Oranesu - la
seminarii), Organe de Masini (Al. Gutu), Masini de Ridicat si Transportat (Iosif Egri),
Masuratori Tehnice si Tolerante (Corneliu Ciuca – Laborator), Metalurgie Fizica (Corneliu
Ciuca – laborator), Termotehnica si
Masini de Forta (Aurel Carbunaru), Electrotehnica (I. Moisil), Masini si Instalatii Frigorifice
(Gh. Rohr), Hidraulica si Masini Hidraulice (Al. Vasilescu), Masini si Utilaje (C.
Georgescu) s.a.
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Catedra Militara: Marina Tehnica Militara, 1954 - 1957, iar in verile 1955 (30 zile) si 1957
(45 zile), am fost convocat pentru stagiu militar, pe nave militare; in decursul anilor, am fost
avansat periodic - ca ofiter de rezerva, pana la gradul de capitan.
NOTA. Dupa ultima sesiune de examene a anului V, am avut inspiratia de a intocmi un
JURNAL de PROMOTIE (200 file), in care colegii preferati si cateva cadre didactice sa
poata scrie ‘liber’ cel putin doua pagini (eventual si cate o fotografie), referitor la cei cinci
ani de studentie, de la I.P.G. Cele mai remarcabile texte si cu o foarte buna inspiratie, au
fost scrise de catre colegii Ion C. Ionita, Michael - Misu Arielly (alias Misu Leibovci),
Sergiu Schein, Solomon - Solo Friedmann si Prof. Dr. Ing. Ilie Dinu.
Pentru toti colegii si cadrele didactice decedate in ultimii 50 de ani: sincere regrete!
Examenul de STAT- 27 iunie 1958 si obtinerea DIPLOMEI de INGINER MECANIC,
specialitatea MASINI si UTILAJE PENTRU INDUSTRII ALIMENTARE.
Asistent Universitar: dupa absolvirea facultati in 1958 si un an de stagiu in productie, am
obtinut prin concurs un post, la Catedra Organe de Masini - Instit. Politehnic Galati.
Uz. Met. Progresul, Braila: paralel - cu postul de asistent, am fost angajat ca inginer
proiectant cu 1/2 norma , la Serv. Constructor Sef (Sef Serv. Ing. Igor Melega), cu un salariu
tarifar foarte bun la acea vreme: 2000 lei / luna, respectiv 1000 lei / luna, pentru 1/2 norma.
Intr-o vara, planul de lucru al serviciului fiind foarte incarcat, mi s-a propus sa lucrez cu
norma intreaga aprox. o luna de zile (in vacanta de vara - I.P.G.), eventual si cu ore
suplimentare, garantandu-mi-se un salariu continuu de 1000 lei / luna, pana la sfarsitul
anului, fara a ma mai prezenta la serviciu si fara a ponta sau semna condica de prezenta:
pentru mine, aceasta a fost o oferta INCREDIBILA!
IPROCHIM, Bucuresti: la sfarsitul anului, am gasit un post de ing. proiectant la Sectorul
UTILAJE (Dir.Tehnic Ing. Gaius Tanase); am obtinut o scrisoare de transfer catre
I.P.Galati, dar Rectorul - Prof. Ing. Iosif Egri, NU mi-a aprobat transferul, fiind nevoit sa-mi
dau demisia.
Ajuns la IPROCHIM (Dir. General Dr. Ing. Ervin Bodnar), pe baza adeverintei de la
U. M. Progresul (unde avusesem salariul de 2000 lei / luna), mi-a oferit imediat acelasi
salariu, pentru a compensa pierderea continuitatii vechimii in campul muncii, datorita
plecarii cu demisie de la I.P.G., cu precizarea ca proiectantii primesc prime suplimentare, de
pana la 60% peste salariu.
La IPROCHIM (devenit “cu timpul” IPRAN si-n final IITPIC), am intocmit, verificat si
coordonat proiecte de executie in specialitatile utilaje si echipamente industriale pentru
ingrasaminte chimice (amoniac, acid azotic, oxigen & azot, azotat de amoniu, uree, statii de
imbuteliere oxigen si azot etc.); in acest sector de proiectare am ajuns pana la gradul de ing.
proiectant principal I, cu functia de verificator & sef de colectiv, cu un salaru de 4800 lei /
luna, la care se adauga castigurile extra, provenite din asa zisul “acord global”, sume care
ajungeau pana la 50% din salariu.
Co-autor la lucrarea PROIECTAREA INSTALATIILOR TEHNOLOGICE IN
INDUSTRIA CHIMICA, 472 pagini, EDITURA TEHNICA, Bucuresti - 1965.
Emigrare, in U.S.A. In anul 1980, impreuna cu sotia, am decis sa depunem actele necesare
pentru plecarea definitva din tara, in U.S.A. Dupa patru ani de asteptare, am obtinut
pasapoartele, iar la 1 feb. 1984, am plecat spre Chicago IL, via ROMA, unde am stationat
doua saptamani.
REMARCA. Prin amabilitatea de neuitat a colegului Misu- Michael Arielly (stabilit in Haifa
/ ISRAEL), am convenit in… “strict secret”, sa-mi depuna legal intr-o banca R.S.R. /
Bucuresti, o suma frumoasa, in $$$ (pana la iesirea din tara), precum si scoaterea (ilegala
!) din tara a JURNALULUI de PROMOTIE mai sus amintit.
Prima zi, la Chicago. Prin bunavointa rudelor apropiate, aveam deja inchiriat un
apartament foarte bun, mobilat (cu frigiderul plin cu alimente!), cu telefon conectat pe
numele meu,TV si un DODGE ASPEN / 1977 (8 cil.) - in perfecta stare, totul… gratuit.
Pana la gasirea unui serviciu permanent, am primit ajutor guvernamental (“public aid”),
pentru plata chiriei, plata utilitatilor lunare, hrana, transporturi locale si… ‘bani de buzunar
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pentru cheltuieli marunte’. Pentru aceeasi perioada, ni s-a asigurat si asistenta medicala
gratuita.
Salariat la GENERAL AUTOMATION, INC. (G.A.I.), in Skokie, IL. Dupa o perioada
relativ scurta de acomodare in U.S.A., am gasit un post de… “stagiar”, in productie.
G.A.I. este o companie moderna, care executa comenzi pentru repere (piese) de mare serie si
inalta precizie (pentru armata, rachete, avioane, automobile, instrumente si aparate medicale
etc.), din sarma si bare metalice, cu diametre cuprinse intre 0.5 si 40 mm. Compania avea
circa 200 strunguri automate (de tip NC si CNC, americane si elvetiene), renumitele
strunguri automate elvetiene cu CAME si strunguri automate germane cu “6 axe” - pentru
operatiile primare, s.a. aprox. 100 alte tipuri de masini unelte (americane, japoneze si
germane) pentru operatiile secundare.Adaptarea mea la aparatele de verificare si control,
instrumentele si sistemele de masuratori americane, sistemele de tolerante (lineare, de forma
& pozitie etc.), verificarea calitatii suprafetelor (rugozitatilor), a duritatilor etc. mi-a fost
relativ usoara si… fara probleme.Verificarile finale ale pieselor se facea 100%, la Quality
Control Department, care era dotat cu personal tehnic de inalta calificare si aparatura ultra
moderna;. pentru executie si control, se folosea sistemul american - in INCHES ori / si
METRIC.
La Engineering Department: dupa cateva luni de zile de la angajare, am fost detasat
definitiv “la proiectare”, ca Design Engineer & Document Control Engineer (vezi cartea de
vizita anexata), pentru intocmirea programelor de lucru necesare masinilor-unelte automate
– operatii primare si secundare s.a. sarcini curente de serviciu..Toate programele se
intocmeau pe computere, iar proiectarea efectiva a pieselor, a sculelor speciale, diverse
dispozitive etc.,- pe PC-uri / programe – CADKEY & AUTOCAD.
Dupa patru ani de la sosirea in Chicago, am obtinut de la G.A.I. un imprumut fara dobanda
pe durata de trei ani, pentru a cumpara o casa cu curte, in Chicago, casa pe care am achitat-o
complet in patru ani si o masina noua DODGE OMNI / 1988, pe care am achitat-o intr-un
an.
La G.A.I. am lucrat pana in luna sept. 2000, cand am iesit la pensie, la varsta de peste 67
ani.
In anul 2004, ne-am cumparat o masina japoneza, noua, SUBARU / 4WD / OUTBACK, iar
in anul 2005 am vandut casa initiala si ne-am cumparat o alta mai mare, intr-o suburbie a
orasului Chicago, unde locuim in prezent.
R.B.C. Aici, apartinem de Romanian Baptist Church of Chicago; detalii despre aceasta
biserica, se gasesc prin website, la http://www.rbc-chicago.org
MOMENTE foarte IMPORTANTE din VIATA MEA
1. Absolvirea liceului, 1952.
2. Obtinerea diplomei de inginer, 1958.
3. Casatoria, 1961.
4. Stabilirea definitiva in U. S.A. si obtinerea cetateniei americane, 1989.
5. Experienta “de o viata” in proiectare efectiva, la U. M. Progresul Braila,
IPROCHIM - IITPIC Bucuresti si G.A.I.- U.S.A., precum si folosirea
exclusiva a computerelor.
ANEXE
Prin internet / E-mail: trei fotografii - eu & sotia, copia diplomei mele de
inginer si cartea mea de vizita de la G.A.I.- U.S.A. - unde am fost salariat.
N.B. Acest document + anexele mentionate, le voi transmite direct, prin
internet, prea bunului meu prieten si coleg, Prof. Dr. Ing. Ion C. Ionita, fost
Seful Catedrei de Termotehnica si Masini Termice, la Universitatea Dunarea de
Jos - Galati.
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COMISEL GHEORGHE
BIOGRAFIE SENTIMENTALA
Stimati colegi,
Sunt Comisel Gheorghe cel pe care voi il numeati
"Gomy" si nu ma pot
desparti de voi, pentruca ne leaga impreuna episoade
placute si mai putin
placute din viata noastra.
M - am nascut intr - o comuna pe nume Ogretin din
judetul Prahova, in
apropierea orasului Valeni de Munte, din parinti saraci a
caror preocupare de baza era cresterea animalelor,deoarece
pamanturile comunei erau din grupa V arabila,adica dintre
cele maislabe din punct de vedere agricol.
Am fost initial 12 copii,din care am ajuns la maturitate 9.
Viata de copil era foarte grea si lipsita de multe lucruri
necesare existentei unui copil normal, accentuata fiind si de
razboi,transformari sociale, foamete etc.
Atat eu cat si cei de varsta mea umblam desculti si
dezbracati atat la muncile agricole, cat si la scoala. Nu erau ajutoare de nicaieri;"Totul
pentru front, totul pentru Patrie" era lozinca cu care ne intampinau autoritatile locale pana in
1945 cand ne - au ocupat rusii, acordandu - ne inca o portie de saracie si mizerie.
In clasele primare am fost intotdeauna premiantul clasei, iar la finele clasei a IV - a
invatatoarea a venit la tata si l - a sfatuit sa ma dea mai departe la invatatura in Ploiesti. La
inceputul anului 1946, tata a incarcat in caruta cu boi pe care o aveam un pat de lemn, o
soba de fier, cateva lemne, o traista cu malai si alta cu cartofi si fasole si cu mine in caruta,
am ajuns la Ploiesti in 24 ore cautand o gazda.
Intrucat saracia era lucie si la oras ( fusese bombardat in proportie de 80%) nu am gasit
decat o fosta magazie tencuita la interior cu usa direct afara si cu un geam micut.Am
acceptat - o penrtru ca nu aveam incotro. Nu aveam decat 12 ani si am fost lasat sa ma
descurc singur. M - am inscris in clasa I de liceu ( clasa V de azi ) la liceul "Sf.Petru si
Pavel",liceu de elita al tarii.Aici au invatat I.L.Caragiale,C.I.Parhon,Corneliu
Manescu, Nichita Stanescu, Eugen Simion etc. Mergeam la scoala descult si cu haine simple
de copil de tara, dar de fiecare data terminam ca premiant al clasei.
Mi - aduc aminte ca in primul an 1946 m - a vizitat la "domiciliu" dirigintele clasei, un
profesor de franceza pe nume Florescu si a ramas uluit sa vada in ce conditii locuiam si
invatam.A doua zi a chemat la scoala parintii si patru copii mai instariti si le - a spus :"Acest
baiat este premiantul clasei din care fac parte si copiii dumneavoastra. Daca vreti ca si copiii
dumneavoastra sa treaca clasa, il chemati sa va mediteze odraslele si nu aveti obligatie decat
sa – i dati o portie de mancare la plecare. Asa erau vremurile pe atunci, pe care generatia
mea le - a avut de intampinat.
In 1949 am intrat la liceul "I.L.Caragiale"din Ploiesti, cu profesori de elita, oameni de
toata isprava, de pe urma carora am avut multe de invatat.Unul din marii nostri profesori de
istorie, renumit in toata tara, pe nume Nic.Simache si care raspundea si de internatul scolii,
vazandu - mi situatia la invatatura, precum
si cea materiala a familiei mele, mi - a acordat camin si masa pe intreaga perioada a
liceului, gratuit.
In timpul liceului, avand si o constitutie fizica mai deosebita, am practicat si sportul (
luptele si gimnastica ), cu care am avut unele rezultate in cadrul intrecerilor scolare, care mi
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- au permis singurele deplasari prin tara,printre care si cea de la Galati in 1953, cand am
aflat de existenta "Institutului Mecano - Naval". In vara acelui an, fara nici un sfat sau
indrumare din partea unei persoane mai in tema sau profesor, m - am prezentat la Galati cu
actele necesare si un geamantan cu mancare, inscriindu - ma la facultatea de Mecanica ( care
mai tarziu s - a numit "Nave si Instalatii de Bord" ). Gandul meu era sa plec si sa pot vedea
lumea - un gand inca de copil
desprins din cartile de povesti pe care le citisem pana atunci. Dupa cum cunoasteti si voi,
trebuia sa ne prezentam mai devreme cu o luna pentru pregatire si apoi la examenul de
admitere.
Din cate mi - aduc aminte, am fost vreo 300 de candidati pe 120 locuri ( la Mecanica
). Atat eu cat si altii ca mine, am considerat ca aceste lectii de pregatire erau floare la
ureche, considerandu - ne mult mai pregatiti ca altii deoarece veneam din licee teoretice,
unde "se facea carte".
Ne petreceam timpul pe lacul Brates sau pe platoul din curtea institutului jucand
footbal; ii spuneam noi "TEXAS" .Aceste obiceiuri ne - au ra mas si in timpul facultatii care s - au complectat cu desele noastre
reuniuni in sala de mese sub "bagheta" lui Buric si Cornel Popescu, sau escapadele pe care
le faceam la "FUSUL" sau SALOM ALEHEM.Aici si mai tarziu, in timpul facultatii, am
primit si alte "botezuri" impreuna cu colegii, printre care:Guta, Mortu, Maruntis, coleg
Miron, nea Lica, Papa, Cucu, Iosifache etc.
Se apropia ziua inceperii examenului de admitere; eu ca si alti colegi, ne - am trezit
fara bani pentru a ne achita in continuare caminul si cantina.
Unuia dintre noi ii vine ideea sa mergem in grup si sa donam sange.Am mers si eu si
nu am avut probleme, insa baiatul cu care m - am imprietenit ulterior ( il chema Eniceicu
Octavian ) era suparat ca nu - i curge sange; atunci m - am adresat personalului sanitar sa
donez eu pentru el, lucru care s - a si intamplat. Am plecat cu 125 lei si o cartela de masa pe
3 zile. Cu acesti bani am achitat caminul,cantina si drumul de intoarcere acasa.
Am dat examenul de admitere si l - am luat cu o nota buna ( 8,68 ), ocupand locul 24.
Acest lucru a fost comunicat la comuna natala Ogretin, rugand parintii sa ma pregateasca
pentru inceperea primului an de facultate. Obtinusem si bursa, lucru foarte important pentru
mine, intrucat puteam sa urmez cursu rile. Hartia aceasta a constituit un dezastru pentru
mine,deoarece,ajungand la primarie in mana secretarului de partid, acesta fiind si in relatii
proaste cu familia noastra din cauza tatalui meu, care, fiind liberal, blama si injura tot timpul
noul regim si pe rusi, care prin politica cotelor ne jefuiau tara. Acesta a incercat sa se
razbune intr - un fel, comunicand la institut ca tatal meu este chiabur, ca poseda car cu boi si
cazan de tuica etc .La institut aceasta adresa a ajuns in mana secretarului de partid - Veiner,
un netrebnic,care cofunda cifra 8 cu semnul infinitului si ne prezenta noua multe din
"cunostintele" lui.
Am fost chemat la secretariat de acest individ si m - a avertizat ca, intrucat tatal meu
este chiabur, pot fi intretinut de parinti in facultate, asa ca ori parasesc facultatea, ori renunt
la bursa.
Argumentele mele ca suntem 9 copii si ca un car cu boi si un cazan de tuica nu sunt
elocvente pentru ca tatal meu sa fie trecut pe lista de chiaburi ai satului nu au fost luate in
consideratie de acest politruc si astfel am fost obligat sa renunt la bursa, nebanuind calvarul
care va urma.
Soarta mea au avut - o si alti colegi, asa ca ne - am "consolat" mergand la "Bazinul
Nou" sa muncim ca hamali pentru a ne intretine in facultate. O parte dintre noi nu au
rezistat, au parasit aceasta munca, dar au plecat si din facultate. Eu am avut noroc, pentruca
avand o constitutie fizica mai deosebita, am rezistat 2 ani - timp in care am devenit rugbist si in acest mod primeam camin si cantina gratuite. Asa am terminat facultatea.
Mai faceam si meditatii cu copii,sau proiecte la studentii care urmau fa cultatea la "Fara Frecventa". Aceste munci nu - mi permiteau sa am o cursivitate in
frecventarea acestei facultati de "Mecanica Navala", care, la vremea respectiva, era
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considerata una din cele mai grele din tara. A trebuit sa o parasesc si sa urmez anul III la
"Utilaj Alimentar" si anii IV si V la "Exploatarea Navelor".
Am luat examenul de STAT din "primul foc", fiind repartizat la Turnu -Severin, unde
mai primesc repartitie Zaulet, Babos si Cioaba.
Pentruca devenisem un pasionat al jocului de rugbi, am infiintat o echipa in acest oras,
pentru care am primit tot sprijinul federatiei de specialitate, a primariei municipale si a
conducerii Santierului Naval, pentru care am primit in plus 1/2 norma din salariu, adica 400
lei, cand salariul era 825 lei.
Aducandu - mi aminte de viata grea pe care o traisem pana atunci, mi - am propus sa
strang bani pe orice cale cinstita si legala, asa ca dupa 2 ani de stagiu aveam motocicleta MZ
- 175 cmc, pentru care eram invidiat in oras sau la serviciu - intrucat aceasta constituia un
grad de confort mai ridicat pentru acea perioada.
Parintii mei o duceau tot mai greu, deoarece tatal meu,la 74 ani, a fost obligat sa se
inscrie in CAP cu tot ce agonisise pana atunci.
M - am mutat la Ploiesti ca sa fiu mai aproape de parinti, unde le - am facut si o
pensie lunara de 200 lei, suma bunicica pentru un taran la acea vreme.
Pana in 1970 am lucrat ca Sef serviciu Mecanic - Sef la o intreprindere de
Constructii si apoi la ISCIR.
Din 1970 - 1978 am fost numit Sef serviciu Mecanic la I.R.E. Ploiesti care patrona
trei judete din punct de vedere energetic. Am lucrat pana atunci si ca profesor la o Scoala de
Constructii din Ploiesti, lucru ce mi - a permis sa mai castig ceva in plus si sa - mi pot
construi o casa prin O.C.L.P.P., destul de incapatoare si intr - o zona centrala a orasului. Pe
langa casa, ma mai mandream si cu o masina DACIA - 1100, de care am fost foarte
multumit.
M - amcasatorit in 1970 cu o tanara inginera - Dragu Dorina,absolventa a Facultatii
de Industrie Usoara din Iasi, cu care am inchegat o familie trainica si durabila, in urma
careia au aparut doi copii - o fata si un baiat.
Socrii mei, Niculae si Vochita Dragu - profesori renumiti de fizica si chimie - la unul
din liceele de valoare ale orasului Constanta.
Am avut si am doi copii buni, inteligenti si ascultatori; baiatul a absolvit Academia
Militara si s - a specializat la Toulouse in Franta, iar fata este medic la Spitalul de Urgenta
Floreasca din Bucuresti.
In 1978 am fost numit Sef compartiment energetic in Centrala Industriala de Utilaj
Petrolier si Minier, serviciu pe care l - am avut pana in 1990, cand, datorita schimbarii
structurale a societatii noastre, aceasta centrala
s - a desfiintat, iar eu a trebuit sa ies la pensie la 56 de ani. Incercarile mele de a inchega o
afacere profitabila nu au dat rezultate.
Mi - am construit,cu posibilitati proprii,o mica cabana intr - o padure la 4 km. de
comuna Ogretin si am amenajat o gradina de 2000 m.p. in jurul acesteia.
Aceasta cabana si gradina au fost abandonate in parte, deoarece, in urma inundatiilor
din 2005, drumul s - a deteriorat si nu a mai fost reparat de autoritatile locale, asa ca nu mai
pot merge la cabana decat pe jos.
Am mai plantat in 1990 si doua terenuri cu pomi, de care profit in prezent si am
reparat o parte a casei parintesti.
Era sa uit o mare realizare pe care am avut - o in perioada 1962 - 1990 si anume
excursiile. Am vizitat, cu trenul, avionul si auto, urmatoarele tari:U.R.S.S., tarile baltice,
tarile balcanice, Germania, Franta, Anglia, Suedia, Belgia, Olanda, Cehia, Austria, Elvetia,
Italia, Ungaria, Turcia. Nu am avut greutati din cauza vechiului regim, deoarece lasam copii
in tara sub supravegherea socrilor si nu faceam prostii. Dadeam intotdeauna rapoarte la
militie asupra vizitei, in special in tarile capitaliste. In toate vizitele facute evitam discutii
sau incercarile de racolare din partea unor indivizi, care ma puteau pune in incurcatura. Nu
am avut niciodata probleme la vama, sau de natura politica. Norocul meu a fost acela ca o
familie, cu care eram in bune relatii, s – a stabilit la Bruxelles si imi trimiteau periodic
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valuta prin B.N.R. - bani,pe care, convertiti in lei, ii dadeam parintilor lor care erau intr - o
situatie precara.
Cu sanatatea nu ma laud prea mult ;ma simt ca la varsta de 74 ani, care mai poate
munci din punct de vedere fizic.
Deoarece copiii nu mai au nevoie de ajutorul meu, imi indrept atentia asupra soacrei
mele Dragu Vochita,o femeie deosebita, care la 97 ani se prezinta destul de bine fizic si
intelectual, deoarece munca de cadru didactic la liceu si facultate i - a format un caracter
solid, de invidiat.
Regret ca multi fosti colegi de ai nostri din facultate ne - au parasit, mergand spre
lumea vesnica, acolo unde si noi, mai devreme sau mai tarziu vom ajunge si vom forma din
nou un colectiv cu amintiri placute, de neuitat.
Cu bine si sper sa ne revedem cat mai curand, amintindu - ne cu placere micile
zburdalnicii pe care le faceam.
3.03.2008
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ING.CONSTANTINESCU CONSTANTIN
NASCUT la 04.09.1933 in localitatea BAILE jud.BRAILA
STUDII SUPERIOARE: Institutul Politehnic Galati facultatea Mecanica, Sectia Nave si Instalatii de Bord,seria 1953 1958
ACTIVITATEA PROFESIONALA:
La Santierul Naval Constanta ( I )
1959 - repartizat ca inginer stagiar
1959 - 1961 - inginer stagiar la Sectia I - a Corp,lacatuserie
1961 - 1968 - inginer dispecer la Serv.Productie
1969 - 1972 - Sef Sectia II - a Mecanica
1972 - 1974 - Sef Serv.Productie
1975 - 1980 - Sef Sectia II - a Mecanica
NOTA: in 1975 - specializare timp de o luna la Santierele Navale din
ELFEROL - SPANIA
La Intreprinderea Mecanica Navala Constanta
1980 - transferat la Intrep.Mec.Navala Constanta
1980 - 1985 - Director la Intrep.Mec.Navala Constanta
A DEZVOLTAT INTREPRINDEREA CU NOI LINII DE FABRICATIE A
POMPELOR SI CALDARINELOR NAVALE
La Santierul Naval Constanta ( II )
1986 - 1988 - Sef Serv.Productie
1988 - 1991 - Sef Serv.Tehnic Reparatii Nave
PENSIONAT 1991
DECEDAT IN 1999 LA LUGOJ,UNDE ESTE INMORMANTAT
A FOST CASATORIT DIN 1961 ( FARA COPII ).Sotia a decedat in 2000
tot la Lugoj.
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GHEORGHE ELENAactivitate profesionala
Din anul 1958, cand am absolvit facultatea si pana in anul 1965 am
lucrat la IRTA regionala Galati.
Din anul 1965 si pana in anul 1995 cand m - am pensionat am lucrat
la S.C. PROIECT S.A. Galati ca inginera.
Am doi copii de profesie medici, ce lucreaza in cadrul
spitalelor din Bucuresti.
In cursul anului 2006 m - am mutat din Galati la Bucuresti
pentru a fi alaturi de copii.
GHEORGHE E.

GHEORGHE IORDACHE - activitate profesionala
Din anul 1958, cand am absolvit facultatea si pana in anul 1965 am
lucrat la IRTA regionala Galati.
Din anul 1965 si pana in anul 1997 am lucrat la S.C. PROIECT
S.A. Galati, de unde m - am pensionat.
Dupa iesirea la pensie in 1997 am lucrat la
diverse firme private ca ing. instalator in specialitatea
gaze naturale. Aceasta activitate am facut - o pana in anul 2005 inclusiv,
dupa ce mi - am incetat activitatea.
In cursul anului 2006 m - am mutat la Bucuresti pentru a fi alaturi
de cei doi copii, cu nepotii mei.
GHEORGHE I.
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OCTAVIAN

ENICEICU

Nascut la 27.04.1935 in localitatea Mahmudia - Tulcea
Dupa APOSTOL GURAU : ( reproducere )
Dupa o carte de povesti fermecatoare,HARLASA SI
SATUL,unde lunca Dobrogei e descoperita in perspectiva unei copilarii
traite in acel paradis ecologic si uman,Octavian Eniceicu,inginer
constructor de nave, profesor,ucenicind vreme de cinci la
AGERPRES,intemeietor al unei SCOLI DE FRUMOS, avid de
informatii si larga cunoastere, traverseaza dramele,durerile si paradoxurile vietii,de care a
avut parte din plin,sclipind de inteligenta,devenind:saltimbanc,prestigitator siiluzionist (
literar ), asemenea renumitului Iosefini ( evocat - verite )
DESPRE SINE
( extras personalizat din volumul CEASUL DE BUZUNAR )
Sugestionat de prezenta fotografiei bunicului sau, marinar, Octavian,in
anul 1953,a dat admiterea la Institutul Mecano - Naval din
Galati,Facultatea Constructii Nave,in ideea ca,la impartirea pe sectii,in
anii mari,sa o urmeze pe cea de constructii de masini si instalatii
nave,iar la absolvire sa se imbarce ca mecanic sef pe o nava.
Cele doua sectii: Constructii Corp si Constructii de masini si
Instalatii Navale fiind comasate,a absolvit ca inginer constructor naval si
a fost incadrat la Santierul Naval Galati.Pentru absolvire, le - au fost propuse,de catre
profesorii de discipline Constructii Corp si Constructii de Masini si Instalatii Navale,temele
proiectelor de diploma. A ales din temele propuse,una din cele mai grele si totodata
frumoase teme: Remorcher de rada si port,pentru portul Constanta,avand ca tema speciala:
verificarea rezistentei arborilor la vibratii torsionale. A ales un plan de forme german, cu
forma etravei care sa - i permita navei sa urce pe gheata,incat greutatea remorcherului sa o
sparga,o singura masina navala,un motor diesel avand randamentul cel mai bun pentru acest
tip de nava;cuplare mare si la viteze mici, desigur o linie de arbori, asigurand,pe
ansamblu,un randament superior.A folosit pentru rezolvarea temei speciale o carte in limba
rusa despre vibratii; lipoveneasca stiuta de el i - a folosit din plin.
Venind la Galati, la Facultatea de Chimie Alimentara,a cunoscut - o pe studenta
Aurelia Banu, s - au indragostit, iar la absolvire s - au casatorit. Aurelia i-a fost sotie si
mama. Fiind harnica a ajuns cadru didactic de predare, in cadrul Facultatii a disciplinelor:
Amidon si Produse Zaharoase.
Familia Eniceicu are doi baieti, care au pasit pe urmele parintilor, devenind ingineri.
Cand tatal - preot, a venit la Galati cu treburi,aici fiind Episcopia Dunarii de Jos, Aurelia
l - a dus sa vada proiectul de diploma realizat de Octavian, expus intr - o vitrina,pe holul
principal al Facultatii de Mecanica, tatal nu si - a putut ascunde multumirea.
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Un cuplu de jumBtate de secol
Ecaterina si Ioan C lina
Am venit pe lume pe 3 nov 1935 in comuna Ghidigeni, judeDul Covurlui, unde locuiau
pBrinDii mei LazBr si Catinca Bourceanu.
Din 1941 ne-am mutat cu întreaga familie la GalaDi unde am ramas panB astBzi.
Gcoala primarB; clasele 1-4 le-am urmat la Hcolile 12 si 9 din GalaDi.Din anul 1946 am
susDinut examenul de admitere la Liceul Mihail KogBlniceanu Hi am urmat cursurile claselor I Hi
II –a liceale, pentru ca în urma reformei din 1947 sB trec în clasa VII-a la una din Hcolile
generale din GalaDi.
În toatB aceastB perioadB vacanDele de varB le petreceam la rudele
bunicii de la DarB, bunica locuia cu noi la GalaDi. Mi-au rBmas in minte
jocurile cu mingea Hi coarda panB la extenuare totalB, urcatul în toDi copacii
din gradinB, dintr-un viHin am cBzut de mi-am pierdut respiraDia si multe alte
nBzdravanii.
În anul 1949 in urma examenului de admitere la liceul Mihail
KogBlniceanu, am urmat liceul pe carel-am absolvit cu examenul de
bacalaureat in 1953. ClBdirea liceului era chiar langB Institului MecanoNaval aHa ca mai de multe ori cand eram în clasele X, XI, mergeam cu sau
fBrB avizul Hcolii la reuniunile de sambBtB seara care se dBdeau la Institut.
În 1953 am intrat ca student la Institutul Mecano-Naval, Facultatea de
Nave Hi InstalaDii de bord, fBrB examen de admitere, datoritB rezultatelor la învBDBturB
avute în timpul liceului. Am fost repartizata in grupa III, împreunB cu Ioan CBlina cu care
am început prietenia din anul II de facultate si împreuna cu care la sfarHitul ultimei sesiuni
a anului V m-am cBsBtorit pe 15.02.1958, nunta avand loc pe
data de 23.02.1958.
SoDul meu, CBlina Ioan este nBscut pe 7.01.1932 in Barlad
unde pBrinDii lui Maria si Ioan CBlina au venit din ardeal de langB
Cluj Hi s-au stabilit în Barlad.
De aici îl las pe el sB-Hi spunB trecutul.
Din anul 1938 panB in 1943 am urmat cursurile Hcolii primare
nr. 5 din Barlad.
În anul 1943 am dat examenul de admitere la liceul RoHca
Codreanu, am urmat clasele I-IV de liceu iar la sfarHitul clasei IV
am susDinut examenul de capacitate pentru a intra în cursul superior Hi sigur pentru a pune
tresa la HapcB cBpBtand astfel toate drepturile faDB de elevii din cursul inferior.
Am urmat liceul, în 1951 susDinand Hi examenul de bacalaureat.
În toatB perioada Hcolii primare Hi a liceului am dus-o
foarte greu, tata a facut rBzboiul Hi dupB întoarcerea lui acasB
dupB numai 2 ani, în 1946 l-am pierdut aHa cB aproape toate
sarcinile pe care le rezolva el mi-au revenit mie.
Timpul de joacB se reducea la recreaDii pe terenul de
fotbal în curtea Hcolii Hi Durca in faDa casei cu prietenii Hi
vecinii.
Cand am ajuns în ultimile clase de liceu mergeam adesea
la frumoasa gradinB publicB a Barladului unde ringul de dans
ne facea sB ne simDim bine cu colegii Hi colegele de la Liceul
de fete ce era în apropierea liceului unde învaDau bBieDii.
În schimb în toatB perioada liceului am avut parte de o pleiadB de dascBli devotaDi
activitBDii de instruire Hi educare. Pot aminti pe profesorul GhitB GalcB la fizicB Hi chimie,
Ionescu Hi NegurB ( Toto) la matematicB, profesori recunoscuDi în cercurile universitare,
profesori case ne-au ajutat sB devenim OAMENI.
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În 1951 am fost luat în armatB la Hcoala divizionarB de geniu din
Alba Iulia, Hcoala pe care am absolvit-o la sfarsitul anului 1952 cu
gradul de sublocotenent in rezervB.
Din 1953 ianuarie Hi panB în iunie am fost concentrat la regimental
de pontonieri din Borcea.
În toamna anului 1953 în urma examenului de admitere la Institutul
Mecano-Naval, Facultatea de ConstrucDii Navale Hi InstalaDii de bord am
fost admis ca student si repartizat in grupa III Hi împreunB cu Bourceanu
Ecaterina cu care asa cum vB spuneam la începutul acestei mBrturisiri,
din anul II am devenit prieteni Hi soDi din februarie 1958 adicB anul in
care am terminat facultatea.
În perioada celor 5 ani de facultate distracDiile noastre se rezumau la dansul de sambBtB
seara la reuniunile din cadrul facultBDii, rareori cate un film Hi din cand în cand mergeam la
cate o tabBrB studenDeascB: la Lacu RoHu in iarna anului III si VBlenii de Munte în anul V.
Ne amintim cu placere de perioadele de practicB în timpul
studentiei, practicB facutB în majoritate la S.N.G. iar în anul IV
la Uzina de ConstrucDii de MaHini din ResiDa o primB etapB
urmatB de practicB la S.N. ConstanDa si incheiatB pe nava cu
zbaturi Anghel Saligny care fBcea cursa MBcin-GalaDi-Sulina
dus –întors.
În perioada practicii am vizitat Hantierele, dar partea
distractivB pentru noi era Htrandul de la ReHiDa sau plaja de la
Mamaia unde mergeam aproape zilnic dupa prezenDB Hi
eventual notarea în caietul de practicB.
In vacanDele de varB munceam sB caHtigBm bani cu care sB
ne luBm ceva de îmbrBcBminte. Îmi amintesc cB in vara anului I
am lucrat la D.C.A. iar cu banii luati mi-am cumparat o frumoasB pereche de sandale. SoDul
meu de mai tarziu, muncea în port împreunB cu alDi colegi la descBrcat cherestea din vagoane
Hi cateodatB la laboratorul de analizB cereale din Barlad.
Dintre profesorii pe care i-am avut Hi care ne vor rBmane mereu în inimB putem enumera pe
prof. Paraianu, Prof. Dinu, prof. Beschea N, NBstase, Dan Hulubei, GuDu, profesori care au
fost mereu alaturi de noi.
În urma examenului de stat am fost repartizat la Gantierul Naval GalaDi si la 11 august 1958
am inceput activitatea ca inginer stagiar. Activitatea de stagiar am desfBHurat-o in cadrul
sectorului I compartimentul la sala de trasaj naval, atelier de confecDionat Hi asamblat, montaj.
Din 1960 panB în 1962 am lucrat ca inginer la atelierul de proiectBri navale din cadrul
S.N.G.
Incepand cu 15 Septembrie 1962 am intrat în învBDBmantul tehnic profesional panB îin 1968
cand prin transfer am fost angajata ca profesor la Liceul Industrial pentru ConstrucDii de
maHini Nr.1 unde am funcDionat panB in 1990 cand am ieHit la pensie.
In perioada cat am lucrat în învBDBmantul preuniversitar am susDinut toate examenele
necesare pentru fixarea în învBDBmant definitivat ( nota 9 ) gr.II (nota 10) gr.I (nota 10 ).
Am fost coauthor la manualele “Mecanica Navei” si “Utilajul si tehnologia constructiilor
Mecanice” pentru anii IV (clasa 11) si V (clasa 12) licee de specialitate, cat si la realizarea
programelor scolare pentru anii de studio mai susmentionati.
In perioada 1978-1986 am fost directorul Liceului Nr.1 GalaDi.Incepand cu 1.08.1990 am
fost pensionatB la cerere pentru munca integralB în limita de varstB.
CBlina Ioan mi-am inceput activitatea la S.N.G. ca sef de echipB maistru Hi Hef de atelier la
atelierul de tubulaturB .
În 1960 luna August am fost numit Hef de producDie în S.N.G. un post cu mare
responsabilitate dar am fost ajutat in aceasta funcDie de mulDi colegi ca Miron Vasile,
Blumenfeld Florin, Gluckman Edi.
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În 1961 am fost trimis în Iugoslavia la Gantierul Naval din Rieka
pentru a supraveghea construcDia navelor Dobrogea si BucureHti nave
de 15000 tdw de transport marfB.
În August 1962 am venit în DarB, desfBHurand activitatea tot ca sef
de productie pentru ca o perioada de trei ani sa fiu numit sef la
sectorul II uzinaj, sector cu o mare pondere in activitatea santierului.
In Septembrie 1966 am fost numit sef de conceptie iar incepand
cu 1969 pana in 1989 am desfasurat activitatea ca director tehnic al
S.N.G. In 1990 am iesit la pensie la cerere.
In perioada celor 50 de ani de activitate cele mai importante
realizari ale noastre afara de cele materiale, casa, masina si excursie
in strainatate este fiica noastra Calina Oana, care a venit pe lume tot pe 20 februarie 1975
acum casatorita Constantin, a terminat chimie industriala ca si sotul ei si au un fiu Vladut, toti
traiesc in Bucuresti. Pentru noi bunicii, nepotelul Vladut este cel mai
frumos si destept, este lumina ochilor, este realizarea suprema .
Ne-a ramas ca o frumoasa amintire excursile pe care le-am facut
in tara si in strainatate in majoritate prin O.N.T.
Afara de frumoasa noastra tara pe care am vizitat-o in mare
parte cu masina si piciorul, in strainatate am vizitat aproape toate
capitalele Moscova, Leningrad, Varsovia, Sofia, Budapesta, Praga,
Viena, Roma, Paris.
Anul acesta 2008 pe data de 15 Februarie implinim 50 de ani de
casatorie, am sarbatorit nunta de aur, tot atat cat sarbatoreste
promotia noastra de la terminarea facultatii.

In toata aceasta perioada cu bune si mai putin bune,
credinta ne-a aratat calea de urmat, speranta ne-a dat aripi,
iar iubirea ne-a ajutat sa gasim ceea ce mereu am cautat.
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ING. G O M O E S C U H A R A L A M B I E
NASCUT in Bucuresti la 1 iunie 1935
PARINTII : tatal - ION, mama - PASCA
STUDII :
1942 - 1946 Scoala primara
1946 - 1948 clasele I si II la Liceul Mihai Viteazul –
Bucuresti
(
Gimnaziu )
1948 - 1949 clasa 7 - a Scoala elementara
1949 - 1953 clasele 8 - 11 la Liceul Dimitrie Cantemir - Bucuresti
1953 - 1958 Institutul Politehnic Galati
Absolvent inginer Nave si Instalatii de Bord
ACTIVITATEA PROFESIONALA :
02.10 - 04.12.1958 Inginer stagiar Santierul Naval Oltenita
04.12.1958 - 14.04.1960 Inginer proiectant Directia Tehnica a Flotei Maritime
Militare - Bucuresti
1960 - 1963 Inginer proiectant I.I.S.ELECTROAPARATAJ - Bucuresti
1963 - 1967 Inginer principal INDUSTRIALEXPORT - Intreprindere de Stat
pentru Comert Exterior ( ISCE )
1967 - 1971 Inginer / inginer principal in cadrul Ministerului Comertului
Exterior - Reprezentant la Moscova al ISCE Industrialexport
1971 - 1973 Inginer principal si apoi sef serviciu la Centrala Industriala
Constructii Navale - Directia de Export - Import NAVIMPEX - Galati
1973 - 1975 Director Adjunct Intreprinderea de Comert Exterior NAVIMPEX Galati
1975 - 1989 Director Adjunct, sef serviciu, inginer principal I, sef birou la ISCE
UZINEXPORTIMPORT - Bucuresti.Intre anii 1981 - 1986 si - a desfasurat activitatea in
IRAK ca Sef al grupului de Santiere UZINEXPORT - IMPORT - Bagdad
1989 - 1995 Inginer tehnolog principal gr.II Centrul de Inginerie Tehnologica si
Proiectare pentru Industria Electrotehnica - Bucuresti, devenit ulterior
S.C.ELECTROPROIECT si iese la pensie
1996 - 1999 Reangajat inginer la ELECTROPROIECT, cumuland pensia cu
salariul conform legii
2000 - 2002 Inginer la S.C.R.H.TEHNOLOGIE S.R.L. Bucuresti
2003 - 2005 Director S.C. ETS EXPORT - IMPORT S.R.L. Bucuresti
FAMILIA : casatorit, cu trei copii
- Dragos - George, fiu, tehnician roboti, firma SONY
reprezentanta din GERMANIA
- Ana - Maria, fiica, medic ginecolog, Germania
- Haralambie - Adrian, fiu, inginer militar specialitatea rachete, lucreaza la
U.T.I. ( Urdareanu Traian Industrie ) Bucuresti
ING.GOMOESCU HARALAMBIE a decedat la 9 iulie 2007, in urma unui cancer
la plamani operat cu circa un an inainte de deces.
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GRIGORAS BIDOAE ARISTITA
In anul 1932, ziua de 13 septembrie veni pe lume cel de-al 13-lea copil ( Aristita ) in
familia Grigoras A. din comuna Mastacani, judetul Galati.
Crescuta mai mult de surorile mai mari a fost sanatoasa si vesela. Dupa 7 ani a inceput
scoala primara in satul natal.
Fiind silitoare la invatatura, parintii au fost indrumati de invatator sa ma dea la liceu.
In 1944, chiar dupa incheierea Armistitiului, am participat la examenul de admitere in
clasa I-a a Liceului Mihail Kogalniceanu.
Dupa ce biata nostra Romanie iesise istovita din razboi, cu multe datorii, au venit anii de
cumplita seceta 1946, 1947. Asa ca va inchipuiti in ce lipsuri am facut primele 4 clase de
liceu – trecand de la o gazda la alta. In 1948 am dat examen de capacitate intrand in clasa a
IX –a de la acelasi liceu. In urmatorii ani s-a facut internat la liceu si am scapat de gazdele
mofturoase.
Viata in internat era mai placuta, chiar daca lipsurile cauzate de razboi erau inca simtite.
Am terminat cele 12 clase de liceu cu diploma de merit. Apoi m-am inscris la Institutul
Mecano-Naval, unde am intrat fara examen
Institutul Mecano- Naval era infiintat numai de 2 ani, asa
incat am beneficiat de conditii bune: amfiteatre, Sali de
cursuri si seminarii, laboratoare, etc. Ulterior am avut si
camine moderne.
De greutati tot n-am scapat caci in 1953 a fost
Festivalul tinerilor si Studentilor care a stors tara de
putinele ei resurse.
Toata toamna am mancat mazare uscata batuta si crep (
gris ) cu un strat subtire de marmelada.
Peste toate acestea se adauga iarna 1953-1954, cumplit
de grea trenurile nu mergeau, combustibilul si alimentele
lipseau.
Universitatea era organizata diferit, pretentiile cadrelor
didactice erau sporite. Organizati pe Sali de studii ne
pregateam seminariile, faceam planse, proiecte sau invatam
pentru examene.
Era o atmosfera de munca serioasa, ne ajutam intre noi. Cei veniti de la licee teoretice
pricepeau mai greu obiectele tehnice, cei veniti de la scolile tehnice aveau probleme cu limba
rusa sau stiintele sociale. Problemele s-au rezolvat pentru ca ne-am ajutat reciproc.
Am avut ilustrii profesori atat la obiectele teoretice in primii ani cat si la obiectele de
specialitate profesori-ingineri care ne-au format pasiunea pentru meseria de inginer navalist.
Facultatea nu a fost usoara dar frumusetea meseriei si dragostea cu care ne-au invatat
dascalii nostril ne-a mobilizat pentru a ne pregati cu seriozitate.
In 1958 am terminat facultatea sustinand si examenul de Stat ( alte emotii ).
Am fost repartizata in Santierul Naval Galati. Acolo am lucrat 2 ani la Atelierul de
lacatuserie navala si 2 ani la CTC.
In 1962 am plecat in invatamantul de specialitate, 8 ani la scoala UCECOM si 20 ani la
L.I.C.M Galati, de unde m-am pensionat.
Pentru perfectionarea didactica si pedagogica am sustinut examenele de Definitivat si gradul
II si
gradul I.
In scoala am fost Sefa Catedrei de Constructii Navale. Pentru rezultatele obtinute in munca
didactica am fost solicitata de M.E.I.pentru intocmirea programelor scolare si editarea
manualelor pentru profilul naval.
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In anul 1958 m-am casatorit cu colegul meu de facultate Bidoae Ion. A fost o casatorie
stabila pana in anul 1996, cand moartea l-a rapus prin stop cardiac.
In cei 38 de ani de casnicie am avut o viata fericita. A fost multa armonie si intelegere intre
noi. Am avut reusite profesionale si familiale.
Pasionati de cunoasterea frumusetilor naturii am facut multe excursii in muntii Bucegi,
Piatra Craiului, Fagaras, Parang, Ceahlau, si muntii Rodnei etc.
In fiecare an am mers la mare si in Delta Dunarii, profitand
de vacanta, o excursie de neuitat am facut-o in USA, unde
sotul meu a facut un curs de specializare. Beneficiind de
avantaje materiale acordate strainilor de care Universitatea
“Ann Arbor”, am calatorit 3 saptamani cu” Ogarul cenusiu”
plecand din Detroit pe malul “Marilor Lacuri” prin Cleveland,
Albany, Buffalo ( Cascada Niagara ), apoi pe coasta
Atlanticului spre sud, prin Boston, New York, Trenton,
Philadelphia, Washington, Florida, Miami si Miami Beach,
Atlanta, Kentuky, Detroit.
O alta excursie interesanta am facut-o pornind de la
Moscova spre Siberia, prin orasele Bratk, Ircutk, Lacul Baical,
cea mai mare rezerva de apa dulce a lumii ( in acest loc se
varsa 3.000 de afluenti si pleaca doar unul Angara). Traseul sa continuat in Asia Centrala in republica Uzbekistan, unde am
vizitat orasele: Buhara, Hivo si Samarkand.
A rezultat din acest cuplu un baiat Razvan ( 1964 ) care are 44 ani. Si el este inginer naval.
A lucrat 2 ani in Santierul Naval Galati prin concurs trece la Facultatea de Nave ca asistent si
apoi sef de lucrari si conferentiar.
In 1996 a obtinut prin concurs o bursa in USA. A facut doctoratul la zi in Universitatea
SMU- Dallas Texas. Dupa revenirea in tara a lucrat la Universitatea “Dunarea de Jos” si in
prezent la Registrul Naval Bureau Veritas.
Este casatorit si are un baiat de 9 ani – Stefan iar sotia lui Mihaela este Director cu
Calitatea in ICEPRONAV.

Fiul meu impreuna cu familia: sotia si baietelul Stefan
de 8 Martie.
xxx

Nepotelul Stefan, anul asta
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INGINER A R G E S A N U ( I O N E S C U ) M A R I A
Sunt nascuta pe 2 octombrie 1936, in comuna Zaclau, judetul
Tulcea.
Studii : Scoala Generala de 8 clase, Liceul Mihail
Kogalniceanu si Facultatea Mecanica din cadrul Institutului
Politehnic Galati ( 1953 - 1958 ), in orasul Galati.
Intre anii 1958 - 1959, inginer stagiar la Combinatul Agro Alimentar Dunarea Tulcea.
Intre anii 1959 - 1965, inginer mecanic la fabrica de ulei "
Prutul " Galati.
Pe 20 mai 1965 ma casatoresc cu Argesanu Constantin,
economist si ma transfer la Fabrica de spirt Bragadiru, Bucuresti, unde lucrez intre anii 1965
- 1972, la serviciul Mecano - energetic.
Intre anii 1972 - 1975 lucrez ca Inspector tehnic la Banca pentru Agricultura si
Industria Alimentara Ilfov.
Intre anii 1975 - 1987 inginer coodonator compartiment Investitii la
Intreprinderea de Masini Electrice Bucuresti.
Intre anii 1987 - 1991 Sef compartiment Analiza Calitatii din serviciul
CTC a aceleiasi Intreprinderi.
Din 1991 si in prezent - pensionara.
Intre anii 1966 - 1970 am doi copii : fata si baiat.
Din 1991 am un nepot de la fiica.
Sotul meu a decedat pe 28.03.2003.
In prezent locuiesc cu fiica si nepotul in Bucuresti.
Martie 2008

Argesanu Maria
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IONESCU EUGENIU
Nascut in Bucuresti la 26 iulie 1935
Parintii:tatal - Gheorghe,mama - Florica
STUDII:
1942 - 1953 - Facut la Bucuresti scoala primara, gimnaziul si
liceul
1953 - 1958 - Institutul Politehnic Galati
Absolvent inginer Nave si Instalatii de bord
ACTIVITATE PROFESIONALA:
1958 - 1959 - Asistent Institutul Politehnic Galati
Catedra Organe de Masini, Geometrie descriptiva si desen
1959 - 1960 - Inginer proiectant Directia Tehnica a Flotei Maritime Militare
Bucuresti
1960 - 1967 - Inginer proiectant principal Institutul Tehnologic de Constructii
de Masini Electrotehnice din Bucuresti
1967 - 1971 - Inginer principal si apoi Sef de Serviciu la Intreprinderea de
Comert Exterior Industrialexport Bucuresti
1971 - 1973 - Director al directiei de Comert Exterior NAVIMPEX a Centralei
Industriale de Constructii navale Galati
1973 - 1975 - Director al Intreprinderii de Comert Exterior NAVIMPEX Galati
1975 - 1980 - Director adjunct si apoi Director al Intreprinderii de Comert
Exterior Uzinexport - import Bucuresti
1980 - 1983 - Consilier Economic - Seful Agentiei Economice New - Delhi
1983 - 1986 - Inspector General in Ministerul Comertului Exterior - Bucuresti
1986 - 1995 - Inginer proiectant grad II Institutul Electro - proiect Bucuresti iesit la pensie
1995 - 2005 - Inginer Societatea mixta romano - italiana GIMSID - Bucuresti
FAMILIA:casatorit,cu doi copii
1) Cezar, 39 de ani, inginer automatica/informatica, analist progra mare la " POSTDAM INSTITUTE FOR CLIMATE IMPACT
RESEARCH " - Germania. Este casatorit cu ANNE, nemtoaica
si are o fetita CLARA - OLIVIA
2) Gloria,absolventa Facultatea de limbi straine Bucuresti, limba
engleza, are 33 de ani si lucreaza in Bucuresti la UNITED
NATIONS FUND for POPULATION ACTIVITIES
Adresa actuala: Bucuresti
Bd.Basarabia,nr.78,bloc 36,sc.B,et.9,apt.87
Sector 2 Of.Postal 49
Cod postal 022118
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IONESCU T MIRCEA
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Ion IONITA
CONFIDENTE DESPRE VIATA MEA
A. Copilaria
Am venit pe lume in anul 1935, in prima zi a lui Florar, chiar
de Ziua Muncii. M-am nascut in Romania, la Bolgrad in judetul
Ismail, in Basarabia. Intotdeauna si in toate formularele si actele pe
care le-am scris am precizat acest lucru, dar in ciuda adevarului, in
cartea mea de identitate locul nasterii este scris Ucraina Bolgrad, iar
in permisul de conducere auto el figureaza ca fiind chiar Rusia.
Tatal, Ionita Costin, subofiter de artilerie, originar din Galati
dar lucrand la Bolgrad si mama, Agura Iulia, originara din Bolgrad si eleva de liceu, s-au
intalnit in Bolgrad, s-au casatorit si au avut un singur copil.
In 1942 am inceput scoala primara in Bolgrad, absolvind acolo
primele doua clase.
In august 1944, din cauza razboiului a trebuit sa ne refugiem
inspre Vest, dupa ce cunoscusem ocupatia ruseasca in 1940-1941. Am
lasat acolo o casa in strada Alexandru cel Bun si o gradina de 8 ha pe
malul Lacului Ialpug. Am plecat cu ce se putea lua intr-o caruta, in
trenul regimentar pus la dispozitie de Armata Romana. Ne-am refugiat
prin Baragan sub bombardamente si imi amintesc bine ca o data am
cules intr-o cutie de chibrituri schije inca calde de la o bomba pe care
am vazut-o trecand deasupra noastra adapostiti intr-un tufis si
explodand la circa 60 metri mai incolo.
Primul loc de refugiu a fost Curtea de Arges,
noi locuind in cartierul Peste Rau, adica pe malul
celalat al orasului, fata de centru. Acolo, la Colegiul
Militar, am fost elev in clasele 3 si 4, ca fiu de militar.
In aceeasi calitate, in perioada 1946-1948 am fost elev
la Liceul Militar Dimitrie Alexandru Sturdza din
Craiova. Am avut prilejul sa gust din plin militaria,
spiritul cazon si probabil ca as fi devenit militar de
cariera daca nu aveam norocul Reformei
Invatamantului din 1948, cand am fost absolvit de obligatiile contractuale pe care le
semnase tata. Cat eram internat la Craiova parintii s-au despartit, mama
impreuna cu bunica s-au mutat la Sibiu, iar tata initial la Sibiu si apoi la
Galati, unde s-a recasatorit cu Neagu Sofita.
Anii ’46-47 erau vremuri de mare confuzie ideologica. Imi amintesc
ca agatasem deasupra patului meu, in dormitorul cazon, o poza a lui Vasile
Alecsandri si instructorul politic mi-a cerut s-o scot, pentru ca Alecsandri a
fost boier.
In 1948 am devenit elev in clasa a 7-a elementara la Scoala Ursuline, amplasata intro fosta manastire catolica. Scoala mai functioneaza si astazi si este interesant sa fie vizitata
ca monument arhitectonic al Sibiului. Pentru mine a fost placut ca am scapat de binefacerile
internatului militar si am venit la mama acasa. A fost interesant pentru ca am trecut de la
regimul de viata de cazarma la invatamantul mixt fete- baieti tocmai cand bateam la portile
adolescentei. La inceput ii amuzam pe colegi si profesori spunand ‘ordonati’ in loc de
‘poftim’ si ‘sa traiti’ in loc de ‘multumesc’.
B. Liceul
In perioada 1949-1953 am fost elev al prestigiosului Liceu ‘Gheorghe Lazar’ din
Sibiu, unde am avut norocul sa primesc o pregatire de al carei nivel mi-am dat seama numai
cand am venit la Galati si am concurat la Institutul Mecano- Naval. Aici am figurat in prima
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jumatate a listei de admisi, desi ma hotarasem sa candidez cu o saptamana inainte de
admitere, deci nu am mai beneficiat de luna de pregatire organizata la facultate.
In trenul din Ardeal cu care am ajuns la Galati s-a intamplat sa calatorim impreuna
si sa cunosc doua sighisorence, care mai tarziu mi-au fost bune colege de facultate: Anisoara
Ribitchi si Magdalena Lang.
Copilaria si adolescenta le-am petrecut in conditii materiale grele, cu intreaga avere
lasata in Basarabia, mama trebuind sa intretina dintr-un salariu foarte modest doua suflete si
un sufletel care se jena la liceu ca nu are imbracaminte civila. In clasa eram singurul care
purta haine cazone de la tata, vopsite maro, iar iarna cizme miltare. Cred ca de atunci am
evitat toata viata sa port haine maro.
Din liceu am indragit calatoriile montane, patinajul, schiul si
ciclismul. Prima bicicleta (un Ideal romanesc fabricat la Medias),
cumparata bineinteles de ocazie, nu avea pedala dreapta si la inceput,
vreo doua saptamani, am mers doar cu pedala stanga, in dreapta folosind
doar bratul pedalier. Schiurile le imprumutam de la Clubul Sindicatului
Independenta, fosta Andreas Rieger. Primele calatorii montane le-am
facut cu profesorul de geografie George Bozovici si imi amintesc de un
mars de noapte in Muntii Cibinului, cu poala camasii albe scoase din
pantaloni, asa cum este moda acum. Atunci insa trebuia scoasa doar noaptea, pentru a fi mai
usor vizibili la deplasarea in sir indian fara lanterne.
Trebuie sa fiu recunoscator Sibiului pentru educatia primita, pentru exigenta fata de
mine insami pe care am manifestat-o intotdeauna. De altfel, legatura cu colegii din Sibiu s-a
pastrat in permanenta, prin intalnirile periodice de 5 ani . Am avut
norocul sa am un prieten coleg de liceu, inginerul silvic Horia
Paraian, care ne-a invatat multe din tainele muntilor si padurilor, in
nenumarate concedii petrecute impreuna in zona Sibiului.
Au fost insa si episoade dificile in viata de licean, din motive
socialiste. Colegul Jecu Silviu, in prezent un eminent avocat in
Brasov, era cat p-aci sa fie exmatriculat din liceu, pentru ca a fost
parat ca citeste Biblia. La absolvirea liceului ni s-a interzis sa facem
banchet de catre directorul Stanescu, pe motiv ca banchetele sunt un
obicei burghez. A trebuit sa marcam terminarea liceului la Paltinis,
la Cabana Turistilor, numai noi elevii, fara profesori.
In liceu am fost un elev de nivel mediu, foarte mult timp mi-am petrecut iarna la
patinaj si pe schiuri ( pe dealurile Poplacii, la Rasinari si la Paltinis ), vara pe bicicleta si la
strand.
Trebuie sa mai mentionez ca am facut parte din fanfara liceului, instrumentul meu
fiind cornul englezesc.
C. Studentia
In facultate m-am mai maturizat si in camera 014 de la Caminul Studentesc B din
strada Elena Cuza, colegii de camera compusesera chiar si o ghicitoare: “Cand se culca doarme, cand se scoala- invata. Ghici cine e ?” Subiectul eram eu, iar autorii- Radu
Teodoriu, Ion Rebega si Nedjidet Geafar.
In primul an de facultate am fost foarte necajiti cand l-am pierdut pe bunul coleg
Nicolae Cernescu, vaccinat antirabic in mod inutil si cu un vaccin degradat. Ghinionul a
facut sa fie tinut trei zile la infirmerie, sub ingrijirea doctorului Ciurdareanu, dat apoi in
judecata de familia Cernescu. In primii doi ani de facultate am fost cazati la etajul al doilea
al faculatii, in conditii grele. Imi amintesc si de dormitorul botezat de noi “Gara”, in care
erau adapostiti 82 studenti, intr-o incapere de trecere spre alte dormitoare. Intre timp ea a
fost compartimentata si transformata in sala de curs, cu un coridor alaturat. Imi mai
amintesc de o camera mai mica, pe care am impartit-o cu niste colegi de la Piscicultura,
foarte talentati sa cante la ghitara, mai ales dupa miezul noptii. Imi mai amintesc de cazarea
intr-o camera nordica, dupa viscolul din 1954, in care dormeam cu intreaga imbracaminte de
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strada, este adevarat fara bocanci. Aveam insa grija sa nu lasam apa de baut in camera,
pentru ca ingheta.
In perioada aceea a primilor doi ani de facultate erau la mare pret colegele noastre de
an, foarte putine, cam in proportie de 2 la 10. Situatia s-a schimbat radical in 1955, cand
Institutul de Industrii Alimentare s-a mutat de la Bucuresti si a devenit facultate la Galati.
Atunci am putut avea si noi, cei din camera 014 Caminul B
cate o prietena, Nelu Rebega chiar mai multe. Prietena mea din
studentie a fost Maria Gheorghiu (Nusa), cu care am petrecut
multe seri placute in Gradina Publica de alaturi de caminele
studentesti, fara sa ne pese de frig sau de ce aveam de pregatit
la scoala.
Din perioada studentiei sunt de amintit orele de curs la
Matematici, cu profesorul Dan Hulubei, un om foarte pasionat profesional, de la care noi ne
straduiam sa invatam cat mai mult, ajutati de asistenta Dumnealui, Doamna Zitta Fichman.
Cateodata repurtam succese, unul dintre ele fiind ocuparea unui loc in primele randuri, in
sala 107, ca sa intelegem ce spune profesorul.
Disciplina Rezistenta Materialelor a fost foarte apreciata de noi, datorita titularului,
profesorul Nicolae Beschie, care a tinut si seminariile, in conditii de presiune psihica. De la
Dumnealui am invatat ca un profesor este bun daca ii face pe studenti sa invete in timpul
anului; la examene el culege roadele eficientei sale si, poate fi deci foarte darnic.
Cel mai mult mi-a placut disciplina Organe de Masini, predata magistral de
profesorul Alexandru Gutu, cu care am avut privilegiul sa fac si orele de proiect. De la
Dumnealui se putea invata profesionalismul, pasiunea pentru stiinta, rigoarea matematica si
multe altele. A fost profesrul invitat de noi sa tina toate cursurile festive aniversare, la
intalnirile periodice pe care le-am avut la fiecare 5 ani, incepand cu 1968. Ca si in studentie,
fiecare dintre aceste cursuri au fost o sarbatoare stiintifica, o slujba la altarul stiintei, la care
noi, credinciosii, participam cu sufletul la gura, sorbindu-i cu nesat cuvintele fermecate, desi
exprimate in termeni tehnici.
Practicile de vara au fost in numar de trei, primele doua la Santierul Naval din
Galati, unde am luat primele contacte cu realitatea de productie, nu intotdeauna roza. Cand a
venit randul celei de-a treia practici, am facut parte din delegatia de studenti care ne-am dus
la Rectorul Flaviu Blassian, cu rugamintea sa facem practica de 6 saptamani si in alte locuri.
Ne-a cerut trei propuneri de preferinte, ca sa se poata alege una in functie de posibilitatile de
realizare. I-am propus Uzinele Metalurgice Resita, sau Santierul Naval Constanta sau
Ambarcare pe navele fluviale NAVROM. Aprobarea a venit
cu totul surprinzatoare: cate doua saptamani in fiecare dintre
cele trei locuri solicitate.
Personal atunci am avut ocazia sa vad marea pentru
prima data in viata si am apreciat mult plajele litoralului,
poate mai mult decat sectiile Santierului Naval din Constanta,
asa cum s-ar fi cuvenit.
La Uzina de Constructii de Masini Resita am vazut
cum se prelucreaza paletii de turbina, dar am apreciat in aceeasi masura
strandul din localitate, unde mai aveam ghinionul sa ne intalnim cu
conducatorul de practica, Domnul Profesor Mircea Manolache.
Memorabila la Resita a ramas excursia pe care am facut-o intr-o sambata
la Cabana Semenic, fara sa folosim o documentare prealabila sau drumul
marcat. Am mers direct pe sub stalpii unui teleferic dezafectat, care erau
cam 30 in total, dupa spusele unui localnic. Nu este greu de inchipuit cum
ne simteam cand am ajuns la stalpul 50, dar nu cred ca cineva poate sa
inteleaga cum ne simtream la stalpul 107, la 100 m de Cabana Semenic.
La acest stalp a trebuit sa ne odihnim vreo jumatate de ora ca sa putem
apoi sa ajungem la cabana. La 6 seara am cazut secerati in pat si am dormit neintorsi pana a
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doua zi, noi cinci in total. Am avut peripetii si la intoarcere, dar ele raman ca amintiri numai
pentru noi: Vasile Novac, Dumitru Raileanu, Radu Teodoriu, Nelu Rebega si cu mine.
A treia faza a acelei practici memorabile a fost ambarcarea de doua saptamani pe o
nava fluviala. Nava de care am avut parte se numea Petrozavodsk si facea curse regulate pe
Canalul Macin, intre Braila si Piatra Frecatei. Bucuria ambarcarii a fost insotita de o gripa
puternica, tratata intr-o cabina din prova navei, in curentul dintre cele doua iublouri deschise
permanent din cauza caldurii mari. Gripa s-a incheiat numai dupa ce am ajuns acasa si am
putut dormi douazeci de ore fara intrerupere.
Amintiri puternice au lasat si cele doua convocari militare, prima de o luna, iar
secunda de o luna si jumatate, pe care a trebuit sa le facem in vacantele de dupa anii II si IV.
Prima dintre ele a fost la o tabara amplasata la cativa kilometri buni in aval de
Tulcea, pe malul Dunarii. Am ajuns acolo seara tarziu cu escortorul Zmeul, care a remorcat
si doua pontoane dormitor si ne-am amenajat o tabara
in care am petrecut o luna de militarie. Hrana ne-am
preparat-o acolo, dar amintirile cele mai puternice neau lasat-o tantarii nemilosi, care se adunau in
pontoane si ne asteptau sa se infrupte. Lipsa mare in
tabara nu era de mancare, ci de carpe, inclusiv
ciorapi, pe care ii ardeam pentru a afuma
dormitoarele. Ne pregateam de culcare adunand cu
farasul tantarii de pe paturi, dar noaptea, in incaperile
aerisite ei inviau si ne intepau prin paturile cu care ne
inveleam. Dimineata eram cu pielea tumefiata de
piscaturi.
Amuzanta era tinuta militara obligatorie din
tabara: bocanci, slip alb si bereta marinareasca. Chiar in primele zile s-a organizat concurs
de tras la rame, eu clasandu-ma in primul armament (
echipaj de barca). Bucuria ne-a fost de scurta durata,
pentru ca armamentul 1 trebuia sa duca ofiterii la
Tulcea atunci cand era nevoie. Necazul era nu efortul
fizic de tras la rame, ci imposibilitatea de a alunga
taunii de pe spinare in timpul vaslirii in ritm. Cu
amandoua mainile pe rama lunga si grea, nu puteam
sa ne scarpinam pentru ca deranjam ritmul tuturor.
Trebuia sa rabdam in tacere si eram recunoscatori
colegului din spate daca, in timp ce vaslea, reusea sa
loveasca cu pumnul taunul de pe spinarea celui din
fata.
A doua convocare a inceput tare prost pentru
mine. Venind din practica cu trenul, m-am descaltat,
in pantof a intrat probabil o insecta care m-a intepat la
degetul mic al piciorului stang si s-a dezvoltat o
infectie care nu ma lasa sa incalt nici macar un ciorap
oricat de mare. Trebuia sa ma prezint la Tulcea la
unitatea militara, dar eu nu puteam sta pe picioare. A telefonat mama si de
la unitate i-au raspuns sa vin ca ma vor trata ei acolo. Am calatorit cu
trenul de la Bucuresti la Tulcea, cu piciorul numai la orizontala, o valiza de
la bagaje mi-a cazut peste picior, dar nu l-a rupt. La unitatea militara am
ajuns cu caruta regimentului, cea cu care se aduceau alimentele si s-a
intamplat sa intru in cazarma tocmai cand toti colegii erau aliniati in front
si se facea apelul. A trebuit sa raspund “prezent” chiar din caruta care
tocmai sosise. Am fost internat in infirmerie si foarte urgent am fost operat,
nu stiu cu ce anestezie, ca m-a durut tare. Din piciorul infectat a fost muls mult puroi. Dupa
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ce a plecat medicul militar, un maior, a ramas cu mine infirmierul. I-am spus ca m-a durut
tare si mi-a raspuns ca nu-i de mirare, pentru ca maiorul foloseste bisturiul si la ascutit
creioanele. De atunci l-am privit nu cu multa simpatie, in doua zile m-a declarat apt pentru
instructie si externat. La instructie mi s-a infectat din nou piciorul si cu greu am scapat de
cangrena. Mai tarziu mi-am dat seama ca puteam sa-mi pierd piciorul din motive militare.
Proiectul de diploma a avut ca tema supraalimentarea motoarelor Diesel, indrumator
fiind Profesorul Nicolae Paraianu. Am promovat examenul de diploma cu nota 9.
La absolvirea facultatii trebuia sa organizam banchetul de sfarsit de an, dar eram tare
saraci. Am strans bani organizand doua baluri si astfel am putut sa ne facem si noi
banchetul.
La final m-am clasat pe locul sase, dupa Iosifescu Constantin, Bidoaie Ion, Ionescu
Eugen, Raileanu Dumitru si Grigoras Aristita. Nu stiu daca i-am citat in
ordine, dar ii tin minte foarte bine, pentru ca la repartitia in productie
eram primul care aveam dreptul sa aleg oricare dintre locurile oferite.
Ma hotarasem pentru Santierul Naval Galati, care avea 7 locuri. Aici a
fost prima data cand am luat contact cu viata, asa cum este ea, nu
intotdeauna cu oameni corecti. Comisia de repartizare nu a vrut sa-mi
rezerve un loc la Galati, desi eram primul pe lista. Mi-au cerut sa fiu
intelegator ca sunt in spate colegi care vor si ei Galatiul, nu am putut sa
fiu chiar atat de intelegator, m-am dus la Rectorul Flaviu Blassian, a venit la comisie, s-a
uitat pe hartii si mi-a spus ca am dreptate si am un loc la Galati, dar dupa ce am iesit din sala
Domnul Rector a fost lamurit de fortele politice, drept care nu am acceptat un alt loc. Mai
tarziu, ca sa nu reclam aceasta nedreptate, m-am pomenit cu repartitie in Bucuresti, singura
din toata seria mea. Bucurestiul era dorit de oricine, dar era declarat oras inchis si nu se
dadeau in mod normal repartitii in capitala.
D. Viata de salariat
M-am prezentat la Termotehnica Bucuresti, am petrecut acolo o saptamana, dar ata
ma tragea la Galati, unde era Nusa, inca studenta. Am venit la Galati si de la 1 septembrie
1958 am fost angajat la Institutul Politehnic, ca inginer mecanic la Serviciul
Tehnic. Cadru didactic nu puteam sa fiu, Serviciul Cadre nu-mi dadea
avizul, pentru ca tata fusese militar si luptase pe frontul de Est. Dupa un an
am devenit Seful Serviciului Tehnic si asistent in cumul la Catedra
Tehnologia Materialelor, sub conducerea Domnului Profesor Mircea
Manolache si coleg bun cu Puiu Raileanu si Corneliu Ciuca.
Tot atunci m-am casatorit cu Nusa, care mai era studenta.
Ca multi tineri de varsta mea, am avut motocicleta, un CZ 125
negru, cu care am avut multe peripetii, a caror relatare nu incape aici.
La Serviciul Tehnic am lucrat in total 5 ani si in paralel, 3 ani in cumul la Catedra
Tehnologia Materialelor, la care seful de cadre al Institutului nu era de acord sa ma transfer.
Cand i-am comunicat Domnului Rector Iosif Egri ca va trebui sa plec din Institut, l-a chemat
pe seful cadrelor si i-a spus ca stie de avizul negativ, dar in calitate de
conducator decide angajarea mea pe post didactic. Asa a inceput, in
1963, de fapt asa a continuat cariera mea de cadru didactic, inceputa
in 1961 si desfasurata neitrerupt in aceeasi unitate, pana in 2005, la
pensionare. In acest timp am urcat treptele ierarhice didactice de la
asistent pana la profesor. A fost o activitate pasionanta, care mi-a
cerut autodepasiri permanente. Una dintre ele a fost doctoratul. Prima
data l-am inceput in 1966, la Politehnica din Bucuresti, sub
conducerea Profesorului Lazar Stoicescu, seful Catedrei
Termotehnica. Am pregatit un an de zile examenul preliminar
obligatoriu de Materialism Dialectic si cand trebuia sa-l sustin, in
octombrie 1967, s-a schimbat Legea Doctoratului si a trebuit sa reiau totul de la capat.
Norocul a fost ca Profesorul Constantin Nastase, desi nu avea titlul de doctor, a capatat
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dreptul de comducere de doctorat. Din seria noastra ne-am inscris Jean Bidoae si cu mine.
Tema mea a fost “Studiu asupra deplasarii navelor cu perna
de aer” pe care am sustinut-o in sedinta publica in februarie
1978, dupa care am devenit doctor in stiinte tehnice.
Am datoria morala de a relata ca mai greu decat
pregatirea tezei a fost sa o sustin. Cand am terminat-o, desi
aveam aprobarea scrisa a Comitetului Orasenesc de Partid,
noul secretar de partid pe universitate, un coleg de catedra,
s-a opus abuziv acestei sustineri. Comisia de doctorat era
deja formata, din ea facea parte si academicianul Dumitru Dumitrescu. Auzind de greutatile
mele, s-a zbatut in toate felurile, a cautat solutii la Bucuresti, a facut doua deplasari speciale
la Galati si a obtinut sa ma primeasca in audienta Primul
Secretar al Judetului, Nicolae Constantin. M-am dus in
audienta pregatit cu o copie a declaratiei pe care mi-o
ceruse seful cadrelor, la indicatia secretarului de comitet
de partid. Cand a citit-o, a exclamat ca nu e posibil sa se
mai intample asa ceva in Romania. Secretarul nostru de
partid a fost chemat la Comitetul Judetean, mustruluit
pentru abuz de putere, dupa care eu am putut sa-mi sustin
teza. Cred ca nu vor exista niciodata cuvintele de
recunostinta cuvenite academicianului Dumitru
Dumitrescu, fara de care nu as fi reusit sa-mi sustin teza si nu stiu ce intorsatura ar fi luat
viata mea, in starea de disperare in care eram.
Pregatirea tezei a durat mai mult decat trebuia, pentru ca in 1975 am fost solicitat de
ICEPRONAV sa ma ocup de testarea si autorizarea separatoarelor de santina importate din
Polonia in stare neomologata. Conform Conventiei
Internationale pentru Prevenirea Poluarii de catre
Nave ( Londra 1973 ) devenise obligatorie montarea
separatorului de santina pe fiecare nava. Aceasta
preocupare s-a soldat cu omologarea in 1984, in
colaborare cu ICEPRONAV a primului separator
romanesc de santina, cu care au fost echipate 342 nave
construite in santierele navale romanesti.
In 1970, dupa 11 ani de casatorie fara sa fi avut
copii, s-a produs o ruptura sufleteasca intre mine si Nusa si a trebuit sa divortam. Ca sa-mi
fie mai usor de suportat durerea, m-am concentrat si mai mult asupra activitatii profesionale.
In 1971 m-am casatorit cu Dimofte Aglaia si in 1972 am devenit tatal lui Bogdan.
Casatoria a durat mai putin de doi ani si am ramas singur, cu mare durere in suflet. A fost
cea mai dureroasa perioada din viata mea, din care am iesit tot cu multa munca.
De abia in 1978 m-am casatorit din
nou, cu Veronica Lovin, iar in 1979 am
devenit tatal Iuliei. De aceasta data am avut
noroc, Veronica m-a facut tot timpul vietii
fericit.
Prima carte editata central ( Editura
Didactica si Pedagogica 1980), a fost
Mecanica Fluidelor si Masini Hidraulice,
autori Dan Ionescu, Eugen Isbasoiu si Ion
Ionita.
In 1986 am reusit editarea primei carti
romanesti in domeniu, “Instalatii Navale de Bord – Constructie si
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Exploatare” Editura Tehnica, Bucuresti 1986, autori Ion Ionita si Apostolache Jimbu. Am
avut privilegiul ca aceasta carte sa fie recenzata de unul dintre cei mai profesionisti dintre
navalistii galateni, inginerul Gheorghe Catrinescu.
In 1982 am fost insarcinat sa conduc Specializarea Cazane si Turbine, nou infiintata
la Galati. Prin aceasta, am parasit incet-incet domeniul naval si m-am implicat in domeniul
energetic, unde am stabilit noi relatii de colaborare si am mai cunoscut si alti specialisti.
In 1985 am fost ajutat de Domnul Rector
Florea Oprea sa initiez si apoi sa supraveghez
construirea actualelor pavilioane G si H de la
Facultatea Mecanica. Totul a pornit de la o hala pe
care pornisem sa o construim in baza contractului de
separatoare de santina pe care-l aveam cu Centrala
Industriala Navala. Adunasem 500.000 lei din
contracte si aveam nevoie sa adapostim instalatia de
probare separatoare de santina pe care o montasem in
curte si care nu putea fi folosita iarna. Cand am cerut
aprobarea, am fost insarcinat sa ma ocup de proiectarea si construirea celor doua pavilioane
susmentionate. Este interesant de mentionat ca pentru ca Ceausescu nu vroia decat investitii
industriale, a trebuit ca cele doua cladiri sa fie “Atelier de microproductie pentru masini si
instalatii termice navale” si sa figureze ca obiectiv al Centralei Industriale Navale. Totul a
fost facut in secret fata de Ceausescu, dar cu sprijinul
organelor locale de partid. Dezavantajul a fost ca proiectul nu
putea prevede spatii de invatamant, ci numai spatii industriale,
cu mozaic pe jos peste tot si nici vorba de parchet, de exemplu.
A fost greu ca in aceste conditii de semiclandestinitate sa
gasim un proiectant si am avut noroc cu colegul Babos Ion,
care era director la Institutul de Inginerie Tehnologica si
Proiectari de Intreprinderi de Masini - Unelte, Electrotehnica si
Electronica si in aceasta calitate ne-a asigurat cu multa
bunavointa o echipa de proiectare din acel institut. La cativa
ani dupa terminarea lor, constructiile au fost transferate de la
Centrala Industriala Navala la Universitatea din Galati.
In perioada 1986 – 1989 am condus echipa termodinamica de cercetare pentru
implementarea, prima data in Romania, a calculatorului de proces in conducerea unei
centrale electrotermice. Tocmai cand ne bucuram ca CET Galati este asistata de un
calculator, afisandu-si instantaneu randamentul de
functionare si pregateam montarea sistemului de
detectare a pierderilor termodinamice, s-au produs
evenimentele din decembrie 1989. Deranjati ca
sistemul informatic evidentiaza deficientele de
functionare, “revolutionarii “ din CET au
dezafectat sistemul informatic montat cu atata
truda. Acum, dupa 20 ani, centrala va fi renovata
si va trebui reinstalat ce s-a distrus in 1989.
In 1990 am devenit conducator de doctorat
si pana acum (2008) am indrumat 13 tineri care au
obtinut titlul de doctor. Una dintre doctorande a fost Adina Gogan, fata colegului nostru
Alexandru Vasile.
Mai trebuie amintiti ca realizari foarte placute cei doi copii ( foarte buni) Doina si
Horia ai colegei noastre Anisoara Ribitchi, care au devenit ingineri in specializarea Masini
Termice, la care am functionat colegul Iosifescu Constantin si cu mine.
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Una dintre ideile fructuoase pe care le-am avut in 1996 a fost dosarul de infiintare a
unei specializari de perspectiva, Ingineria Mediului in Energetica. A fost un succes didactic
remarcabil, aceasta specializare fiind si acum mult solicitata la admiterea in facultate.
Incepand cu 1996 am promovat ideile Termoeconomiei, stiinta interdisciplinara care
imbina cunostintele tehnice de inginerie cu cele economice. In acest domeniu am castigat un
proiect finantat in 1998 – 2000 de Banca Mondiala si intitulat “Optimizarea tehnicoeconomica a produselor si serviciilor”. Cu banii din acest proiect am putut sa dotam sala
noastra G102 si pe membrii colectivului GA ( Generatoare de abur) cu echipament digital.
De asemenea, am putut sa fac calatoriile necesare la mai multe universitati din Europa.
Cercetarea in domeniul termoeconomic s-a dezvoltat continuu si a dus la nasterea
Analizei Comparate Cost/Calitate, instrument util de
cercetare inginereasca, prezentat si apreciat la multe
conferinte de specialitate din tara si strainatate.
Cu un an inainte de pensionare, in 2004, am primit din
partea absolventilor o diploma care sper sa sintetizeze
cariera mea didactica. Pe ea se poate citi: “Diploma de
onoare. Prin aceasta diploma recunoastem ca Domnul
Prof.Dr.Ing. Ion Ionita este cel mai sensibil profesor.
Specializarea Masini si Echipamente Termice, promotia
1999 – 2004. Acordata joi 11 mai 2004”. Sublinierea apartine studentilor si mie imi face
mare placere, pentru ca intotdeauna
i-am avut sufleteste foarte aproape si asta se simte cu usurinta.
In 2002 am scris capitolul 23 “Generarea caldurii si producerea
aburului” din Manualul Inginerului de Industrie Alimentara” Cartea a fost
premiata de Academia Romana de Stiinte Agricole si Silvice.
Din 2004 sunt director pentru Romania al proiectului european
Leonardo I/05/B/F/PP – 154181 intitulat “ Energy Conversion Systems and
their Environmental Impact”
(http://www.dimec.unisa.it/leonardo_new/index.php and
<http://www.tmt.ugal.ro/proiecte/leonardo-01/leonardo-Main.mht>), care se incheie in
2008.
Ma mandresc si cu 4 urmasi la catedra, 2 conferentiari doctori pe care i-am indrumat
si sunt pe cale sa devina profesori si 2 asistenti doctoranzi pe care ii indrum sa obtina titlul
de doctor in stiinte tehnice, ambii specializati in Ingineria Mediului.
Mai multe date profesionale despre mine pot fi gasite pe site-ul
www.ugal.ro/ Facultate Mecanica/Catedra Termotehnica si
Masini Termice/Cadre didactice/Ionita Ion , in “Dictionary of
Specialists - a Who’s Who in Romanian Technique and
Science” vol.1 Editura Tehnica, Bucharest 1996, pp. 182 and
382, in Catalogul Expertilor, editat de Societatea Academica
Romana, Bucuresti 1997 si in Dictionarul Marquis Who’s
Who.
Din 1992 am amenajat o casuta la tara,
pe mal de lac, la 20 km de Galati, la care imi
manifest firea
de constructor,
desi sunt
constient ca
puterile fizice
scad odata cu
varsta.
Am ramas cu
aceleasi pasiuni de o viata: calatoriile si
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fotografiile.
Dintre cele mai frumoase concedii trebuie sa le amintesc pe cele velo, impreuna cu
Veronica, pe care am invatat-o chiar eu sa mearga cu bicicleta. Este vorba de concedii de
cate doua saptamani, intr-o anumita zona a tarii, unde transportam bicicletele cu trenul si
apoi plecam calare si cu rucsacul pe bicicleta.
Toata viata am avut cate o ambarcatiune, incepand cu un
caiac la Brates, apoi un hidroglisor de 3,5 m din lemn construit de
mine, o barca de agrement U3 din lemn de 5 m, iar ultima, o barca
de 5 m din fibra de sticla.
Sunt la al patrulea autoturism, primul un Renault Gordini,
urmatoarele doua au fost Dacia Break, iar acum am un Opel Astra
H 2007.
Ca bilant total as putea
spune ca viata mi-a daruit mult mai
mult decat speram. Copiii sunt
casatoriti, Bogdan chiar mai mult
decat atat si am un nepotel Dragos,
un ingeras de 9 anisori.
Imi pare rau ca o parte din
colegi ne-au parasit, unii dintre ei
chiar foarte devreme si nu au avut
ocazia sa citeasca acest album al
promotiei, pe care era bine sa ne
gandim sa-l facem mult, mult mai
devreme. Ne-am fi cunoscut asa
mult mai bine, am fi fost si mai
apropiati sufleteste. Totusi, suntem
una dintre promotiile cele mai
unite, care au organizat la fiecare 5 ani si chiar mai devreme intalniri foarte placute.
Cand va fi urmatoarea ?
Galati, martie 2008

86

FISA BIOGRAFICA
INGINER L A Z A R E S C U M I R C E A
NASCUT la 14.03.1928 in orasul Braila.
STUDII :
Scoala Primara Braila.
1941 - 1947 Liceul Militar Industrial.
1947 - 1949 Liceul Industrial Braila.
1953 - 1958 urmat cursurile facultatii.
ACTIVITATI PROFESIONALE :
1950 - 1953 Intreprinderea 6 Martie ( 9 Mai ) Braila, in
calitate de Conducator Tehnic.
1958 - 1962 Santierul Naval Constanta, fiind pe rand :
Stagiar, Sef Birou Export, Sef Sectie Mecanica,.
1962 transferat la Consiliul Regional al Sindicatelor
Dobrogea in
calitate de " Membru " in Biroul Executiv cu Probleme Economice.
1964 - 1989 Inginer Sef la Intreprinderea Ambalaje Metalice.
Obiectivul acestei intreprinderi era fabricarea de capacele din aluminiu
pentru fiole de penicilina, faruri auto, cutii vopsele, bidoane, butoaie, etc.
( toate de ordinul a milioane la sute de milioane bucati ).
In perioada 1970 - 1986, pe langa functia de Inginer Sef la intreprinderea de mai
sus, am functionat si ca Inspector Registru Naval Francez ( Veritas ) in portul Constanta.
In 1972, la ordinul Ministrului Chimiei, s - a infiintat in aceasta intreprindere o
sectie de confectionat produse din mase plastice, cu peste o suta de utilaje ( injectie, termo
formate, pneumatice si piese de polistiren expandat).
Sectia cea mai complexa era pentru fabricarea de matrite cu ajutorul
utilajelor de electroeroziune, masini de copiat, strunguri, freze, raboteze, etc.
In 1990 pensionat la cerere.
In prezent, aceste fabrici, prin privatizare, au disparut.
SANATATE
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LEIBOVICI MISU
Autobiografie???…nu!!!!!!..pentru ca :
1.nu [mai] sunt asa de tanar ca sa...candidez la un nou post... "de
lucru"
[...cand ,insa ,mi se propune un proiect simpatic nu refuz]
2.nu sunt atat de batran incat sa-mi scriu [deja]...memoriile...
Ce-as scrie ,totusi, despre cei 50 de ani dela absolvire + cei
18 ..dinainte.....?

CAPITOLUL 1. INTALNIRIILE MELE CU REALITATEA.......NU SIMPATICA.
----------------------------------------------------------------------------------In 1935 ,cand m-am nascut locuiam in Bucuresti ,la Obor,cartier
nu aristocrat,simpatic,cu piata [cea mai mare !]la doi pasi, cu un deal
[in mijlocul orasului??]fantastic pentru sania mea si cu vecini minunati
[romani,evrei,bulgari si armeni...]
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Aveam cca.5 ani cand, [prima intalnire...] intr-o noapte au aparut legionarii...
...tata era,undeva, intr-un lagar de munca [nu stiam unde] iar mama cu cei
2 copii [am si un frate] stateam sub pat si auzeam strigate, plansete si pe vecina
noastra [BULGAROAICA DE AUR !!!!] care a stat toata noaptea la usa
noastra spunand ca-i apartamentul ei !!!
O parte din vecini [evident,evrei] au disparut,unii s-au reintors altii...NU!
Atunci am vazut si cam cate piese are un pian.?????....gialatii au aruncat un
pian [evreesc..???.] dela etajul 2 deoarece....... n-au putut sa-l ia !!!!
Prin 1942 a aparut inca o lege [nu prima si nu ultima de acest fel....] :
Toti evreii din Bucuresti ,evident erau liste,[chiriasi sau proprietari] puteau fi
dati afara din case daca unei familii de romani le placea casa… si.....s-a gasit
o [nu familie !] tipografie ["Fantana Darurilor"...ce nume !!..] care ne-a "zburat" afara
din casa pentru a-si face ei birouri acolo.
....si in cateva zile ,noi, cei trei "eroi"[tata ,evident...in lagar..] am gasit[ceva ce
semana cu...] o casa la granita Bucuresti-ului de atunci, in cartierul TEI !!!!
[pe atunci....cca.10% romani, restul.........tigani !]
A venit 23 august '44.....si credeam ca s-a terminat cu...intalnirile.. NU simpatice..
……AIUREA !!!!!
In 1958 cand am terminat cursuriile la"catedra speciala" mai toti au primit gradul de
sublocotenent, eu si inca cativa...plutonieri !!!!
Am intrebat si....raspunsul,venit...... de sus :
...acesta-i gradul pentru evreii...cu rude in Israel [tara dusmana!!!???]
Prin 1963 a trebuit [????] sa mai am o[ultima!!!] intalnire…..
…lucram la IPROMET [Sorbona proiectantilor….] unde ma simteam ,de fel,
foarte bine, dar incepuse sa.."ma calce pe creier"...ziua de invatamant politic si orele
[obligatorii..] de munca...voluntara!!??
Am hotarat ...sa trec strada....si printre cele cateva variante a fost Ministerul
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Transporturiilor....
Avand 2 referinte excelente dela 2 buni colegi [Nitu Ilie si Tanvuia Eugen] si
primind suportul neasteptat [ne-am intalnit intamplator pe culoar..] al fostului
nostru asistent,Bebe Ieva, care a intrat cu mine la" Cadre"si a inceput sa ma descrie
atat de frumos ca....incepusem sa cred ca nu-i vorba de mine?????...credeam [naivul!!!]
ca peste cateva zile....sunt angajat...
La auzirea numelui meu....Leibovici... omul [de la cadre] s-a zbarcit !!!! si peste un
timp am primit raspunsul...neoficial... :.evreii nu sunt angajati la minister deoarece cu
prima ocazie....FUG DIN TARA !!!!
In acel moment m-am hotarat ca trebue ...".sa-mi strang familia" [eu,sotia si fiul de 5ani
...]
…si sa ma mut ….mai la Sud…in Israel !!!!!!! [unde am ajuns in Oct.1969 ]
CAPITOLUL 2. SATISFACTIA DE A CUNOASTE LUMEA.
________________________________________________

_

Ajunsi in Israel [fara sa
cunosc limba tarii..] dupa
cateva saptamani am inceput sa
lucrez, mi-am cumparat casa
,masina ,mobila strict necesara
si......am inceput sa ne gandim
la realizarea vechiului vis [pana
atunci...numai vis ] :sa
cunoastem lumea !!!!!!
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Am urcat masina pe un ferry Haifa-Pireus ...... bani de hotel ????.. nici vorba !!...
aveam numai bani pentru a cumpara un cort [l-am achizitionat in Jugoslavia-de atunci ]
dar...eram liberi ...sa vizitam
ce vrem ,unde vrem si cand vrem !!!!!!!!
Am avut un sfatuitor bun care ne-a spus :lasati Europa la urma ...cand veti fi "in baston"
..incepeti cu locurile mai indepartate....si asa am facut !!!
Evident cu timpul "am agatat cortul in cui "si am inceput sa folosim hoteluriile….cu 1..2
sau [chiar]
cu 5 stele [am stat ,odata, intr-un hotel aflat pe traseul Orient-Expres-ului unde un coridor
era ornat
cu pozele regilor,printilor ,ministrilor...etc.....care au locuit acolo.]
Am vizitat Japonia cu obiceiuri de neinteles [atunci] pentru noi….valetii iti aduc
geamantanele la use,suna si fug ca nu cumva sa le dai…bacsis …
……Filipine,dupa taifun,fara curent electric si unde pompele din statiile de benzina era
actionate manual….ca …pompele de santina de pe Escortor [????]
……..Tailanda, cu palatele [dar mai ales oamenii….] de Aur !!! ..nu intamplator cei mai
buni asistenti din lume pentru batrani sunt…tailandezii…
……am asistat, in India ,la arderea cadavrelor si apoi la risipirea cenusii in Gange....tara
saraca dar ...bogata in cultura si traditii......
.........am obtinut viza de intrare in Taiwan [nu usor,atunci…] tara moderna care proiecteaza
,construeste ,…danseaza..dar......cei de acolo stiu ca daca China tuseste...ei dispar !!!

........in Nepal am admirat [pe la 5
dimineata..] rasaritul soarelui pe
Himalaia si tot acolo am invatat ce
inseamna....a te ruga si a - i multumi
Celui De Sus.....[... sarac fiind ???]
........ Am vizitat palatul lui Dalai Lama
in Tibet ,imens,modest ,functional si
frumos [nimic comun cu cel al
Ceausestiilor ] Aici am vazut copii de 4
ani invatand sa citeasca…,si sa se roage.......cantand….
….. am fost pe urmele Incasilor in Peru ,am admirat constructiile lor , obiectele de arta
,evident de aur [si am inteles de ce fiecare oras ,sat sau hotel ??? are ….un muzeu !! ]
La cca. 4000 m. inaltime la care in Europa se face…alpinism aici am calatorit cu trenul si
am vizitat orasul ,poate cel mai interesant din lume …Machu Pichu.
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Tot in Peru ,am locuit cateva zile in regiunea Amazonas, unde am vazut plante si animale
specifice numai acestor locuri !!! iar de aici , cu plutele…, pe lacul Titicaca....am trecut in
Guatemala...cu soselele cele mai "teribile"din lume....
"Civilizatia Maya".....istorie si povesti pentru o suta de ani ......am strabatut Mexic-ul si
Guatemala pentru a vedea cele mai interesante locuri...si ...inca am avea ce vedea.....
Am ajuns la Insula Pastelui, din Oceanul Pacific,zburand dela Santiago de Chile.......cu
avionul [ norvegienii au ajuns aici cu pluta Kon Tiki....dar pe atunci eu eram in Romania si
doar.......visam !!!!]
Am vrut sa-l inteleg pe Gaugain de ce s-a dus tocmai in Tahiti sa picteze .....am fost dupa
el ...si l-am inteles..[ e fantastic de frumos..]. dar eu,doar, am filmat......
Ca "suflet "de navalist trebuia sa vad...si.canalul Panama [Suez-ul l-am trecut... in
latime.... in drum spre Cairo....]
....Cam 8 ore [????] am stat pe puntea vasului sa admir peisajul,instalatiile si organizarea
....[ireprosabila !!!]
Cum ultimii zeci de ani [ 30 +..] am lucrat in industria petrolului si stiind ca exista
undeva [????] o conducta pentru petrol , cea mai "traznita "????si...scumpa din lume
!!!!!!...[conducta e incalzita iar suportii sunt ...raciti, pentru a nu schimba mediul
inconjurator..] am avut un pretext sa zburam in...Alaska.......
Am "inspectat " conducta la Fairbanks si ne-am invartit prin regiune cu avionul, masina,
vase...cu zbaturi si elice..dar si cu trenul special....de Alaska [650 km....12 ore...]
Ce-am mai vazut ???????...cred ca inca multe locuri.......dar .... mi-am terminat ,din saracul
meu vocabular, toate cuvintele de admiratie , de satisfactie si de multumire .....pentru Cel De
Sus !!!
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CAPITOLUL 3 [ si ultimul..] MI-AM FACUT MESERIA CU PLACERE SI ...
[mai ales in ziua de salariu..] ...CU BUCURIE.
La terminarea facultatii "am luat" varianta cea mai corecta [???] pentru un bucurestean
navalist :
...santierul lui...TAICA [...dela Oltenita..] unde predam vase la rusi [ motonava de
2000....].....cu damigeana ...de spirt langa noi..
Saturat ..."de facut naveta" si cu frica de a "pierde" buletinul de Bucuresti???? dupa ce am
trecut si pe la santierul din Giurgiu....am optat pentru IPROMET Bucuresti.
Aici,nu mai proiectam vapoare ci.....un monstru !!!! [asta-i...industria grea !!!] numit"
melanjor" pentru......colosul....Combinat de la Galati. [evident,am proiectat aici si alte
piese...nu tocmai plutitoare.]
Am invatat,aici,proiectarea la nivelul cel mai inalt dar si....retributia ,poate, cea mai ridicata
din tara [valoarea "primelor" era cam egala cu cea a salariilor...]
Totusi, [din motivele descrise in CAP. 1] am coborat putin ,tot pe Calea Victoriei si am
ajuns la IPCH.
Am avut norocul sa gasesc ,aici ,colegi exceptionali, atmosfera de lucru placuta [ o,raritate
!!!] si o "conducere" super-desteapta !!! [tot...raritate...!!!!]
Eram deja sef de grupa , ajutor de sef de atelier cand in 1969 am primit aprobarea de a
pleca in Israel.
.......Aici,in Israel s-a repetat inca odata ,ca in Romania ,ciclul..."constructii navale la inceput
si apoi...nu tocmai "...
Acum am TRADAT visurile mele navale pentru...industria petrolifera unde am lucrat cca.
25 de ani
pana la iesirea la pensie si chiar.....dupa.......[... inca lucrez]
E adevarat nu toate au iesit precum am visat.....in fond eu doream sa invat ingineria navala
la Politehnica din Bucuresti, nu sa stau in "gara"la caminul din Galati...[acum, nu-mi pare
rau !!!!] ..visam sa proiectez vase imense pentru calatori.....si pana la urma m-am multumit
,doar, sa calatoresc cu astfel de vase [ proiectate si construite la Turku...in Finlanda !!! ] si
...iarasi...nu-mi pare rau!!!
Am lucrat cu placere stiind ca proiectele mele sunt folosite de [multe...] mii de
oameni...
[observatorul submarin dela Eilat, se spune, a fost vizitat de cca. 3 milioane.....]si
daca,uneori, uitam cum ma cheama???? numele meu impreuna cu ceilalti proiectanti aparea
pe firme imense la intrarea pe santier...... si..si..si...
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la urma dar...nu mai putin important...am fost retribuit astfel incat eu si familia mea ne-am
permis lucruri care in copilarie...nu le-am visat !!!! [deci si inversul poate fii adevarat !!!]
Acum "semnez condica" [????] la Sportan [club "inchis"] unde din toate activitatile {
fitness ,spining,dansuri,gimnastica suedeza,[dar si japoneza...],bridge..etc...etc am ales
inotul [zilnic] si tennis [uneori]. si precum spunea un filozof ,incerc sa franez pt. a incetinii
coborarea spre...batranete ...
In incheiere ,voua ,care ati citit povestile mele va urez,
De asemenea...FRANE BUNE !!!!!
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VIRGIL MARINESCU fost VIRGIL HAHUI
ScurtO autobiografie
M-am nBscut la 8 martie 1937 (de ziua Femeii) în GalaDi jud.
Covurlui România din pBrinDi modeHti Iancu Hi Maria Hahui aHa cB
amintirile legate de copilBria mea nu-s prea plBcute Hi demne de
prezentat. Am crescut în lipsuri materiale mai cu seama cB tatBl meu
ofiDer de marinB a fost prizonier Hi apoi „epurat” din armata iar mama
mea a fost mereu prin spitale aHa cB a trebuit tot timpul sB mB grBbesc
„sB-mi fac un rost” Hi sB nu mai împovBrez familia ce mai crescuse cu
încB un frate. Am început Hcoala la 6 ani (cu dispensB de vârstB),
am frecventat Rcoala elementarO de 7 ani iar apoi am terminat liceul
Vasile Alecsandri la 16 ani (clasa X-a si XI-a le-am absolvit în acelaRi an) Ri am reuRit sO
intru la (la numai câteva zile dupO „Maturitate”) la cea mai serioasO YcoalO SuperioarO din
GalaQi (INSTITUTUL MECANO-NAVAL).
Speram sO mO descurc printre colegii mei, toQi mai maturi decât mine dar
nu mi-a fost prea uRor sO trec de Prof. Dan HULUBEI care „s-a prins” cO nu prea m-am Qinut
de treabO în grupa 5-a Ri m-a trimis urgent sO „mO mai joc cu cercul” iar Prof. IRIMESCU
mi-a mai dat „încO Ri incO o chestiune ca sO se lOmureascO” pânO m-a „picat” Ri la
DescriptivO (el era convins cO dacO nu ai luat Matematica n-ai cum sO treci la DescriptivO –
atunci erau în aceiaRi CatedrO). MO grObisem sO ajung student iar acum dacO mai cOdeam la
un examen puteam sO-mi iau adio de la facultate. M-am hotOrât „sO-mi iau valea” de acasO
dar s-a prins tatOl meu care mi-a „tras o mamO de bOtaie” Ri apoi „m-a predat” a doua zi în
mâinile lui Titus VoRtinariu colegul meu de 38 de ani cu care am dormit în acelaRi pat (sus
în „GarO”) pânO am reuRit sO-mi intru în ritm. Unde o mai fi Titus nu Rtiu dar sper cO Bunul
Dumnezeu i-a rOsplOtit truda depusO cu mine („micule” aRa îmi spunea el). Am „buclarisito”
Ri la curbO, am gOsit cu greu pe „C pOtrat” dar am trecut Ri am rOmas printre valoroRii mei
colegi din grupa 3-a Ri în plus am devenit Ri „QuQurel” chiar dacO unii îmi mai spuneau Ri
„MuQO”.
Am condus fOrO demnitate Ri pricepere plutonul 2 atunci când dOdeam greRit
comanda „cu ocolire la dreapta marR” când trebuia sO spun invers, am dat onor la Amiral pe
platforma din portul Tulcea proQOpindu-mO piept in piept cu el, am stat o noapte la puQul
lanQului dar a trecut Ri armata dar fOrO sO reuResc însO ca alQii o „tragere cu puRca dupO colQ”.
Cu chiu cu vai, dar fOrO restanQe, am reuRit la 21 de ani sO absolv „fOrO coroniQO” Fac.
de mecanicO Specialitatea Nave Ri instalaQii de bord Ri sO mO încadrez în „câmpia muncii” la
SNG (Yantierul Naval GalaQi) alOturi de colegii mei dragi Calin Ri TruQa, Fein, Schein,
Eniceicu, Novac, Glickman, Pestrea, Ionescu T Mircea Ri alQii. MO simQeam legat de ei Ri
credeam cO va fi Ri aici tot ca în grupa 3-a dar n-a fost chiar aRa cum sperasem. Unii s-au
evidenQiat si au ajuns în conducere unde dOdeau ordine iar alQii printre care Ri eu executau.
Asta-i treaba !!!
Am înQeles destul de târziu cO nu pregOtirea profesionalO Ri specializarea
(faptul cO Rtii sO faci ce alQii abia au învOQat sO-Qi cearO) îQi aduc câRtiguri materiale Ri creRteri
în erarhia instituQionalO aRa cO am fost toatO viaQa mea de inginer doar un executant (un
muncitor de înaltO calificare) niciodatO un manager. Chiar dacO munca prestatO cu pasiune
ca specialist mi-a adus mari satisfacQii Ri respect faQO de cei din jur am rOmas pentru Cei de
Sus un nimeni.
Nu regret astOzi cO am ales aceasta cale, pentru cO nu puteam face altfel, în tehnicO nu existO
compromisuri Ri pile, nu-i ca-n conducere.
Am lucrat în SNG din 1958 pânO in 1976 numai în producQie adicO numai acolo
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unde se realizau Ri probau navele Ri instalaQiile de bord. De-a lungul anilor am petrecut zile
Ri nopQi pe toate navele ce s-au construit în SNG de la remorchere 1200Cp, motonave , toate
cargourile româneRti 4500 , mineraliere 12500, Roll on-Roll off, Ri culminând cu Platforma
de foraj. Tot ce-am fOcut am fOcut cu mare pasiune Ri dOruire neglijându-mi familia Ri
sOnOtatea iar atunci când am avut mari necazuri cu realizarea Platformei de foraj Ri când s-au
fOcut asupra mea cele mai cumplite presiuni, dar n-am cedat, Ri am ajuns în spitalul TBC cu
o gaurO în plOmânul stâng cei cOrora le-am consolidat scaunele de conducere m-au lepOdat
„ca pe o mOsea stricatO” aruncându-mO la coR.
N-am avut ce face Ri am ales s-o iau de la capOt în cel mai îndepOrtat
colQ al QOrii în cu totul altO meserie la ASTRA VAGOANE ARAD. M-am prezentat ca un
„nimeni”, mi-am oferit serviciile acceptând o reducere mare de salariu Ri în urma
verificOrilor fOcute de cei de la Astra peste tot unde am lucrat
mi-au acordat postul cel mai înalt de execuQie existent din uzinO acela de Inginer Proiectant
Principal 2. Aici am lucrat tot aRa de corect Ri fOrO compromisuri dar din cauza specificului
inferior faQO de complexitatea unei nave nu am avut prea multe de învOQat chiar dacO am
rOspuns de cel mai deosebit produs de nivel naQional Vagoanele de Metrou. Bunul
Dumnezeu m-a ajutat sO uit toate necazurile, sO iert totul Ri pe toQi, astfel cO n-am nici un
resentiment.
M-am descurcat f. bine Ri la Arad aRa cO am ieRit la pensie „onorabil” în 1976.
Acum sunt cOsOtorit a doua oarO cu Dr. BOltoiu Stela Ri locuiesc în Arad
Allea ROsOritul Nr.1 Bl. 20 Ap. 1 Telefon 0257 255892
E-mail : virgil.marinescu@gmai.com
Am doi copii:
1. Marinescu Dan Catalin (din prima cOsOtorie) e SeniorSofteng
în Pesacolla Florida USA.
E cOsOtorit Ri are o fetiQO Mary Marinescu de 5 aniRori
2. Marinescu Radu (din a doua cOsOtorie) e Conf. Dr. în Calculatoare la
Politehnica din TimiRoara.
E cOsOtorit Ri are un bOiat Mihai Marinescu de 2 luni
Având în vedere profesiile celor doi copii ai mei, învOQând „cot la cot” cu ei
am fOcut o pasiune pentru computere aRa cO acum pot sO montez Ri sO repar orice „sculO” de
acest gen Ri în plus mai Rtiu Ri puQin Software.
Virgil Marinescu
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INGINER M I R O N V A S I L E
M - am nascut pe 16.07.1935 in satul Odaia - Manolache, comuna Vanatori, judetul
Galati, al 4 - lea copil, din cei 7 cati suntem ( toti in viata ).
Parintii - tarani mijlocasi.
STUDII :
Clasele 1 - 4 la scoala primara din sat.
Clasele 5 - 11 la Liceul Vasile Alecsandri din Galati.
1953 - 1958 anii 1 - 5 la Institutul Mecano - Naval, facultatea de
Mecanica, de unde, in 1958, am obtinut diploma de inginer in specialitatea
Nave si Instalatii de Bord.
ACTIVITATEA PROFESIONALA :
In august 1958 am fost angajat in Santierul Naval Galati, unde am lucrat pana la
pensionare, in iunie 1990, deci 32 ani cu o intrerupere de 1 an,in 1963, cand am lucrat ca
expert naval la Capitania Portului Galati.
In Santierul Naval am lucrat permanent in sectorul de productie, unde am inceput ca
maistru de raion la atelierul de mecanica - montaj si am fost promovat pe parcurs pana la
functia de inginer sef productie.Cea mai mare parte din timp, insa, am lucrat - o ca sef
serviciu control - tehnic si sef serviciu productie.
Prin natura sarcinilor de serviciu avute, am urmarit si coordonat executia, probarea,
finisarea si livrarea navelor contractate si m - am deplasat in probele de mars la mare cu
toate navele prototip si majoritatea navelor de export.
Personal consider ca am avut o dezvoltare normala, lineara, atat ca studii cat si ca
activitate profesionala, cu toate satisfactiile si stresul unei vieti active.
Insatisfactia majora, insa, a survenit datorita faptului ca in 1958, tata a fost arestat,
judecat de Tribunalul Militar Teritorial Galati, condamnat politic la 6 ani inchisoare si
incarcerat la Gherla. Acest lucru a facut ca sa nu se aiba incredere in atasamentul
subsemnatului fata de regim si sa - mi fie refuzata, pana in anii 1980, orice deplasare in
tarile capitaliste.
De fapt, nefacand parte din sistem, nu am putut realiza mai nimic nici dupa
pensionarea din iunie 1990.
SITUATIA FAMILIALA :
M - am casatorit tarziu, in 1968, cu Margareta Rusacov - merceolog.
Avem 2 copii :
Irina Miron nascuta in 1971 - inginer tehnologia produselor alimentare, stabilita in
Bucuresti.
Vlad Miron nascut in 1974 - economist, stabilit in Cluj - Napoca.
Avem un singur nepot, Eric de 4 ani, o minune de copil.
Sunt linistit, multumit de viata, insa profund deceptionat de clasa politica si in special
de tov. Ilici si gasca lui.
Galati 20.03.2008

V.Miron
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INGINER N I T U I L I E
Nascut la data de 2 aprilie 1929, in comuna CIOCANESTI, judetul
DAMBOVITA, din parintii Niculae si Alexandrina.
Casatorit cu NITU ( LAZARACHE ) POLIXENIA - VENERA,
nascuta la data de 14 aprilie 1933, in orasul Giurgiu. Este absolventa a
Institutului de Stiinte Economice - Bucuresti.
Cursurile scolii elementare le - am efectuat in comuna natala.
In continuare am urmat cursurile scolii Industriale Vulcan si a scolii
de Normatori - Tehnologi de pe langa Ministerul Metalurgiei si Industriei
Chimice.
Urmare absolvirii acestor scoli am lucrat o scurta perioada de timp ca muncitor
calificat si ca normator - tehnolog la Uzinele Vulcan Bicuresti.
In anul 1953 am absolvit Facultatea Muncitoreasca de 2 ani din cadrul Institutului
Politehnic Bucuresti.
In perioada 1953 - 1958 am urmat cursurile Facultatii de Mecanica, Sectia Nave si
Instalatii de Bord din cadrul Institutului Politehnic Galati si in baza examenului de stat, am
obtinut titlul de inginer.
Dupa absolvirea acestei facultati am fost repartizat la Santierul Naval Oltenita si am
lucrat ca inginer stagiar, dupa care in anul 1959 m - am angajat, prin transfer, la Santierul
Naval Giurgiu, ocupand urmatoarele functii :
- inginer proiectant Constructii si reparatii nave
- sef Sectie Constructii si reparatii nave
- sef Serviciu Control tehnic de calitate ( C.T.C. )
In anul 1962 am fost angajat, prin transfer, la Directia Generala a Navigatiei Civile (
D.G.N.C.) Bucuresti in functia de inginer principal III, in cadrul
Serviciului de Reparatii nave.Ulterior aceasta unitate a devenit
Departamentul Transporturilor Navale ( D.T.N. ) Bucuresti. Pe
parcursul activitatii profesionale la aceasta unitate, in anii 1964 - 1966,
am urmat cursurile postuniversitare, la fara frecventa, ale Facultatii
Tehnico – Economice de ingineri - economisti din cadrul Institutului
Politehnic Bucuresti si in urma examenului de stat am obtinut titlul de
inginer - economist in specialitatea Industriei constructiilor de masini.
De mentionat ca am mai participat la diverse cursuri de perfectionare, astfel :
programarea pe calculator, perfectionarea evidentei tehnico - operative si noi metode de
determinare a calitatii produselor industriale.
In anul 1972 am ocupat functia de Sef Birou Organizare si retribuire si in anul 1977,
in urma unui examen, am fost incadrat in functie de inginer principal II in
cadrul Serviciului Tehnic si dezvoltare, avand ca atributii probleme de
productie industriala in unitatile proprii de reparatii nave si utilaje portuare,
precum si probleme de dezvoltare a flotei ( maritime, fluviale si portuare ).
In anul 1986 Departamentul Transporturilor Navale ( D.T.N. )
Bucuresti a fost mutat cu sediul in Portul Constanta, unde am activat 10
luni, dupa care am fost angajat, prin transfer la REGISTRUL NAVAL
ROMAN - R.N.R. Bucuresti, in functie de inginer de specialitate si am
lucrat pana la data de 1 decembrie 1989, data cand am fost pensionat pentru
limita de varsta.

98
MERCAN MIRCEA
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NOVAC VASILE

IOSIF

BIOGRAFIE SENTIMENTALA
Nascut,dupa acte,la 1 ianuarie 1936,in Vasiova, comuna
componenta a actualului oras Bocsa din judetul Caras - Severin.
Parintii,ramasi cu studii gimnaziale datorita posibilitatilor
materiale limitate,au trebuit sa munceasca de timpuriu pentru a si intretine existenta, la o fabrica de masini si unelte agricole din
Bocsa - Romana, unde am locuit aproape 10 ani, peste drum de
fabrica si alaturi de un lac format dupa extragerea de material
pentru fabricarea caramizilor pentru halele fabricii, impreuna
cu parintii si un frate mai mic.
La Bocsa Romana am urmat cursurile scolii primare,din
care am ramas cu multe amintiri si cu prieteni
cu care ma mai intalnesc cand ajung in Banat.
Daca parintii nu au putut sa-si continue
studiile,au tinut ca fiii lor sa faca studii
complete,ceea ce au si reusit. Asa ca dupa
terminarea primelor patru clase, am fost inscris
la Colegiul National Banatean "Constantin
Diaconovici Loga" din Timisoara, pe care l - am
absolvit in anul 1953. Pentru mine anii de scoala la Timisoara mi - au adus multe bucurii.
Am avut profesori deosebiti, de care imi aduc aminte cu respect si pretuire si de asemenea
colegi romani, germani si evrei, cu care m - am inteles foarte bine.
Multi mi - au fost prieteni, chiar daca am ajuns la un statut privilegiat,
dezaprobat de unii colegi, ca secretar al U.T.M. pe liceu, in penultima
clasa.
Cum si de ce m - am hotarat ce facultate sa urmez, nu - mi aduc
aminte, dar la Galati a venit ca student un absolvent din anul 1952 de
la liceul nostru. Cu el am corespondat si m - am decis pentru
facultatea de Constructii Navale de la Galati, pe care am absolvit - o
in anul 1958, cu rezultate bune, dar nu foarte bune pentru a obtine
unul dintre putinele posturi alocate la Santierul Naval Galati, pentru
care am avut preferinta. Astfel,a trebuit sa optez pentru unul din posturile alocate
Ministerului Transporturilor, sperand sa obtin un loc la Navrom Galati, dar aceasta nu s - a
putut deoarece Ministerul Transporturilor a repartizat posturi numai la Autobaze, iar mie mi
- a revenit un post la Resita, pe care l - am refuzat. Pentru un post la Resita nu era nevoie sa
urmez cursurile unei facultati de constructii navale la Galati.
Dupa cateva luni de somaj si demersuri din mai multe directii, sau alocat cateva posturi suplimentare la Santierul Naval Galati, unde mam putut angaja in septembrie 1958.
Am capatat experienta profesionala la Sectia Mecanica - Montaj
si la Serviciul Dispeceri, iar din anul 1961 am fost trecut la Serviciul
Planificare, unde am ajuns adjunct al sefului serviciului intre anii 1964
- 1969 si sef serviciu intre anii 1969 - 1973, dupa care au urmat 10 ani
in cadrul Serviciului Plan – Dezvoltare al Centralei Navale Galati,cu
atributii de sef serviciu intre anii 1981 - 1983. Apoi a urmat o perioada de 8 ani de activitate
in cadrul Sectiei Proiectare - Tehnologie, ca inginer principal II si 7 ani ca sef al unui
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Serviciu Preturi, nou infiintat, in conditiile evolutiei rapide a preturilor la materiale si
echipamente navale, dupa anul 1990.
Pot afirma ca Santierul Naval Galati a constituit pentru mine o noua scoala in
domeniul foarte complex al tehnologiei fabricarii navelor, a intelegerii si clarificarii multor
probleme tehnico - economice specifice, a angajarii in demersuri pentru rezolvarea unor
probleme importante la foruri de decizie, cum au fost Ministerul Industriei Constructiilor de
Masini, Comitetul de Stat al Planificarii, Comitetul de Stat pentru Preturi, precum si la
beneficiarii produselor noastre si la furnizorii de materiale si echipamente.
Nu am fost membru P.M.R. sau P.C.R., dar, prin natura atributiilor de serviciu am
avut relatii bune cu persoane din Comisia Economica a Comitetului Municipal de Partid si
cu importante organisme cu atributii de control. Alaturi de unele persoane din conducerea
santierului am avut si doua procese legate de sanctiuni banesti dispuse de organe de control
financiar, sanctiuni neintemeiate si care au fost anulate. Un aspect anecdotic al relatiilor
mele cu Comisia Economica a Comitetului Municipal de Partid l - a constituit faptul ca am
fost apreciat si propus, nu stiu de cine, sa fiu cooptat in aceasta comisie,propunere care nu s
- a putut concretiza, intrucat am comunicat factorilor de decizie
ca nu sunt membru de partid.
Ca un bilant, dupa 39 de ani de activitate, fara a fi avut
functii importante, am ramas cu satisfactia unei profesii care mi
- a permis sa muncesc intr - o intreprindere cu productie
complexa, cu meseriasi de inalt profesionalism, care au adus o
contributie importanta la constituirea flotei nationale pentru
nave maritime de transportat marfuri, la constructia multor
nave fluviale de transportat marfuri, a multor nave tehnice si a
unor produse speciale, cum ar fi platformele de foraj marin. Nu
pot uita sa amintesc ca o parte importanta a productiei de nave
a fost destinata exportului si s - a bucurat de bune aprecieri, nu
numai din partea beneficiarilor din Uniunea Sovietica si China,
dar si din partea celor din India, Israel, Norvegia, Bulgaria si
Grecia.
Sunt familist din anul 1958, sotia Elena avand studii
financiar - contabile. Avem doi copii, Mihaela si Cristian, cu studii superioare si casatoriti.
De la baiat avem un nepot - Bogdan, student in anul I la Iasi.
Firul vietii s - a tot desirat si se apropie de capat, asa cum s a intamplat, din pacate
prea devreme pentru multi dintre colegii nostri. Sa le pastram vie amintirea.
ianuarie 2008
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Ing. ORAC NICOLAE
NASCUT la 24.01.1934 in comuna VANATORI sat ODAIA MANOLACHI
judetul GALATI
SCOLI ABSOLVITE inainte de facultate:
- Scoala primara 4 ani in satul natal - Liceul "VASILE
ALEXANDRI" GALATI
STUDII SUPERIOARE: Institutul Politehnic
Galati,facultatea MECANICA, sectia Nave si Instalatii de bord seria 1953 – 1958
ACTIVITATEA PROFESIONALA: SANTIERUL NAVAL
CONSTANTA ( 39 ani )
1958 - 1960 - inginer stagiar Sectia I-a constructii si reparatii corp nave
1960 - 1964 - inginer proiectant Serv.Constructor Sef
1964
- Sef Serv. Constructor Sef
1964 - 1972 - Inginer Sef Adjunct
1972-1973-Sef Sectia I-a constructii corp nave-realizat Mineralier 55000 tdw
1973 - 1981 - Sef Atelier Proiectare Tehnologii constructii nave
1981 - 1982 - Sef Serv. Plan - Dezvoltare
1982 - 1988 - Sef Atelier Proiectare Tehnologii constructii nave
1988 - 1990 - Sef Serv.Organizarea Productiei si a Muncii
1990 - 1991 - Inginer principal proiectant gr.II - Atelier Proiectare
1991
- pensionat
1992-1996-angajat cu conventie periodica-proiectare-Constant-Mangalia
1996 - 1997 - reangajat la S.N.Constanta S.A. - inginer Serv.Marketing
1973 - Specializare 3 saptamani la Santierele Navale GDANSK si GDYNIA
din POLONIA
1974 - Vizitat Santierele Navale din KERSON si NICOLAEVSK ( URSS )
REALIZARI PROFESIONALE DEOSEBITE : Am contribuit efectiv la proiectarea
tehnologiilor de fabricatie a navelor de mare tonaj, mineraliere de 55000 si 65000 tdw,
170000 tdw, petroliere de 150000 si 85000 tdw, ferryboat 12000 tdw, docuri plutitoare de
10000 si 20000 tone capacitate
CONDUCATOR AUTO din 1968 - prezent
PASIUNI: Excursii peste tot in tara, dar si in Europa, Asia si Africa
Tari vizitate in perioada 1965 - 2007: Ungaria, Austria, Germania, Franta,
Monaco, Elvetia, Italia, Vatican, San Marino, Slovenia, Croatia, Serbia, Bulgaria, Grecia,
Israel, Turcia, Rusia, Ucraina, Uzbekistan, Kazahstan, Polonia, Cehia, Slovacia, Egipt,
Anglia, Spania, Belgia, Olanda. Sper sa mai urmeze .....
AM AMINTIRI DEOSEBITE DE LA CELE 10 INTALNIRI CU COLEGII ( 1963 -2006)
REGRET NESPUS PE CEI DISPARUTI DINTRE NOI, ASTEPT CU NERABDARE A 50
- A ANIVERSARE
ULTIMA PASIUNE: Internetul
Domiciliu: CONSTANTA, str.Petru Vulcan, nr.108, bloc TD4B, sc.B, et.5, ap.18 cod
900653
Telefon: 0241/638131
E - mail: ( nicu.orac@yahoo.com )

102
CURRICULUM VITAE
ING. P A N A I T G H E O R G H E
NASCUT la 23 septembrie 1932 in localitatea Smardanul Nou
judetul Tulcea
STAREA CIVILA : casatorit , cu 3 copii
PROFESIA : inginer , specialitatea " nave si instalatii de bord
", promotia 1958
PERIOADE DE ACTIVITATE SI FUNCTII INDEPLINITE :
- 1958 - 1971 : maistru , inginer proiectant , sef de sectie ,
inginer sef si director la Santierul Naval Braila
- 1971 - 1976 : inginer sef adjunct si inginer sef mecanizare
la Intreprinderea de Prefabricate si Agregate
pentru Constructii - Bucuresti
- 1976 - 1981 :sef de atelier si sef de sectie la Vulcan si IMGB
Bucuresti
- 1981 - 1987 : sef de proiect si contractor principal la Uzinexport Bucuresti
- 1987 - 1995 : inginer cu asigurarea calitatii la Nuclear Montaj
Bucuresti pentru Centrala Nuclearo - Electrica
de la Cernavoda Unitatea nr.1
- 1997 - 2004 : inspector la Lloyd s Register of Shipping Bucuresti
DOMICILIAT in Bucuresti , calea Calarasilor , 244 , bloc S21 , scara
3 , etaj 2 , ap.75 , sector 3 , tel.0213211318
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ING. PESTREA NICOLAE
NASCUT la 26 iunie 1933 in localitatea Topoloveni Arges
STUDII :
- Scoala elementara urmata in Topoloveni
- Liceul teoretic - in orasul Campulung Muscel
- Facultatea - I.M.Naval sectia " Nave si instalatii navale
" promotia 1953 - 1958
ACTIVITATEA PROFESIONALA :
- A fost repartizat la Turnu Severin ca inginer stagiar,
unde lucreaza un an
- Se transfera la ICEPRONAV, la atelierul de proiectare "
Masini I "
- Dupa un an se transfera la Santierul Naval Galati ca sef la Atelierul de
Confectionat
si asamblat, unde lucreaza 5 ani
- Apoi este promovat ca inginer sef al S.N.G., functie avuta 3 ani
- Este promovat ca sef al Serviciului Tehnic al Centralei Navale, functie detinuta 5
ani
- Este transferat ca director tehnic la Santierul Naval Tulcea ( 1989 - 1990 ), apoi
este
promovat ca director general
- Dupa pensionare revine la Galati
CASATORIT cu Zoica - profesoara de matematica.Au doua fete - una pictorita in
Cipru si
alta la Galati.Au doi nepoti in Grecia.
In anul 2006 a decedat si este inmormantat in cimitirul CATUSA - Galati
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ING. PLACINTA VASILE
NASCUT la 16.03.1935 in SUCEAVA
STUDII PRIMARE SI LICEALE
STUDII SUPERIOARE:Institutul Politehnic Galati - facultatea
Mecanica Sectia Nave si Instalatii Bord,seria 1953 – 1958
ACTIVITATEA PROFESIONALA:
1958 - repartizat ca inginer stagiar la SANTIERUL NAVAL
OLTENITA
1958 - 1961 - stagiar in mai multe compartimente
1961 - 1964 - Sef Serv.Planificare
1964 - demisionat de la Santierul Naval Oltenita si angajat la Intreprinderea de drumuri si poduri Suceava
Amintire relatata de colegul ing.Orac Nicolae: In vara anului 1964,aflandu - ma in
concediu de odihna la VATRA DORNEI,intr - o zi am observat cum dintr - o masina de
teren ( ARO ) a coborat colegul nostru "NeaVasile". Am discutat circa o ora si in final i - am
propus sa vina la Constanta pentru angajare. La data de 23 septembrie 1964 am mers cu el la
Directorul Santierului Naval Constanta si a fost angajat ca inginer proiectant principal.
1964 - 1972 - inginer proiectant principal
1972 - 1973 - Sef Serviciu Tehnic
1973 - 1975 - Sef Sectia I Constructii corp
A REALIZAT MONTAJUL IN DOCUL USCAT A MINERALIERULUI DE
55000 TDW - " TOMIS "( prima nava din serie )
NOTA: in anul 1973 a facut o specializare de 3 saptamani la Santierul Naval
GDYNIA din Polonia
Nu a fost casatorit, dar la inmormantare ( 1975 ) avea o fetita de de 6 ani( ar trebui
ca acum aceasta sa aiba 39 de ani )
A decedat in 1975 - accident vascular cerebral, este inmormantat la Cimitirul
Central din Constanta.
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PROF.DR.ING. RAILEANU DUMITRU
NASCUT la 3 decembrie 1935
DECEDAT la 21 februarie 1988
STUDII :
Scoala generala - Focsani ( 1942 - 1949 )
Liceul " UNIREA " - Focsani ( 1949 - 1953 )
Institutul Politehnic Galati, facultatea Mecanica, sectia
Nave si Instalatii de Bord
CASATORIA - 1964 - in Galati
SOTIA - Raileanu Beatrice ( n.1.11.1942 ) in Galati,
Lt.col.(r.)M.A.I.
FIICA - Raileanu Alina Beatrice ( n.7.12.1967 ), absolventa a Fac. de
Nave, promotia 1991, doctorand
NEPOATA - Emma Cristina Gheorghiu ( n.3.12.1992 ), eleva in clasa
a IX - a Colegiul National Vasile Alecsandri
(Date furnizate de sotia Alina Beatrice)
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ING. R I B I T C H I A N A
S - a nascut la Tulcea pe 9 martie 1926.
Parintii ei au fost Cuprian si Dumitrita Ribitchi, oameni simpli, cu 4
clase primare, dar cu multe calitati sufletesti. Cuprian s - a nascut in Delta
Dunarii, la Patlageanca, era lipovean, a fost invalid din primul razboi
mondial si multi ani, pana la sfarsitul vietii, a tinut un debit de tutun in
Tulcea. Dumitrita era nascuta la Galati si a fost casnica.
Ana a urmat Scoala primara, Gimnaziul si Liceul de fete din Tulcea,
apoi, in 1944, s - a casatorit cu Cristea Constantin, renuntand la ultimul an de liceu. Dupa
casatorie s - au stabilit in Sibiu, unde s - au nascut cei doi copii : Doina Georgeta in 1945 si
Horia Gheorghe Eugen in 1948. Intre timp familia s - a mutat la Sighisoara, unde Ana a
lucrat impreuna cu sotul ei ca meteorolog la Statia Meteo a orasului Sighisoara.
In 1949, sotul i - a fost arestat pentru " omisiune de denunt " si a facut 8 ani la Canal
ca detinut politic si 2 ani domiciliu fortat la Olaru, in Baragan.
Dupa socul acestei arestari ( intial a vrut sa se sinucida impreuna cu copiii ) a decis sa
- si termine liceul la Seral si apoi a plecat la Galati, unde , in 1953 a dat examen si a intrat la
Facultatea de Nave, proaspat infiintata.Copiii au fost crescuti de parintii ei
( fata ) si de o matusa ( baiatul ), iar in 1952 a divortat de Cristea Constantin.
A absolvit facultatea in 1958 si a lucrat din primul an pana la pensionare ( 1983 ) in
Santierul Naval din Galati.
Anii de studentie au fost cei mai frumosi ani din tineretea ei. Sociabila si vesela si - a
iubit colegii si i - a pretuit pe profesori. Noua copiilor, ne spunea intotdeauna numai lucruri
frumoase despre colegi.
A avut 3 nepoti : Simona si Alexandru Vizireanu din partea fiicei si Ionut Cristea din
partea baiatului, pe care i - a iubit mult si s - a ocupat de ei, in special de Ionut, care era in
Galati cu ea si de Alex, pe care l – a crescut de la 5 la 7 ani.
A murit in 1996 pe 8 februarie, cu o luna inainte de a implini 70 de ani, rapusa de o
boala nemiloasa si este inmormantata in Cimitirul Central din Galati.
Cu pioasa aducere aminte,
fiica Doina Georgeta
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INGINER S A V A I O A N
Stimati colegi,
Regret ca nu voi participa la intalnirea noastra
aniversara de 50 ani de la terminarea facultatii, deoarece data
intalnirii coincide cu data la care si sotia mea are intalnirea de
40 ani de la absolvirea facultatii si deja din Decembrie a
depus banii necesari participarii.
Astfel ca nu - mi ramane decat sa trimit un scurt c. v. al
activitatii mele dupa terminarea facultatii.
Am inceput activitatea la Uzinele Mecanice Tr.
Severin ( Santierul Naval ) ca inginer stagiar, inginer principal dispecer, sef sectie
Mecanica, intre 1958 - 1960.
Intre 1960 - 1962 am activat la Santierul Naval Galati ca sef atelier
Tubulatura.
In perioada 1962 - 1975 am activat in cadrul Trustului de Constructii
Hidroenergetice Bucuresti, pe Grupurile de Santiere Bistrita Aval, Portile
de Fier, Lotru - Voineasa, Somes - Cluj, ca inginer sef mecanic.
Ultima perioada din anul 1975, pana in anul 1994 am lucrat in cadrul
Institutului de Proiectari de Constructii de Masini Bucuresti ca inginer
tehnolog proiectant gr.III si II, participand la proiectarea partiala sau com plecta de intreprinderi, ca :Santier Naval Tulcea, Santier Naval Galati,
Santier Naval Tr.Severin, Intreprinderea Mecanica Navala Galati, Fabrica
de Elici Nave Galati, Fabrica de Excavatoare Gigant Targu Jiu, Fabrica de
pompe Aversa Bucuresti, Fabrica de Ventilatoare Bucuresti,Intreprinderea
Mecanica Timisoara, Intreprinderea de Constructii Metalice Bocsa, Fabrica
de Pompe si Armaturi Mari Strehaia, Fabrica de Vagoane Caracal, Fabrica
de boghiuri vagoane Bals, I.M.G.Bucuresti, etc.
Pe plan personal sunt casatorit, sotia mea este inginer horticol ( pen sionara ), am un fiu - Valentin, absolvent al Universitatii Politehnice Bucu resti, facultatea de Transporturi - Autovehicule Rutiere, angajat in prezent
la " Aliantz Tiriac ".
De 3 ani si 8 luni m - am mutat cu sotia din Bucuresti in Brasov unde
locuim in prezent.
Am rugamintea, ca dupa editarea brosurii aniversare, sa - mi expediati
si mie un exemplar, ca sa am si eu vesti despre colegi.
Va doresc tuturor sanatate si bucurii.
Sava Ioan
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SCURTA BIOGRAFIE

(NU A ALUIA PE CARE O INVATAM FORTAT)
Biografia mea neromantata nu este destinata niciunui servici de
cadre.
Am vazut lumina zilei la Galati si am trecut prin scolile acestui oras
incepand cu Gradinita (1942) inclusiv Facultatea absolvita in 1958. Pana
la Reforma Invatamantului din 1948 am fost elev la Scolile Comunitatii
Evreilor. Dupa cum se vede din articolele din ziarele vremii am fost un
elev bun fiind si bine indrumat si emulat de parinti.
Perioada prescolara a fost marcata de legile rasiale : in cadrul ‘’ romanizarii’’ am fost
nevoiti sa cedam casa in care locuiam, ni s-a confiscat radioul si masina de cusut, tata a fost
concediat si a stat in lagarul ad-hoc la Liceul Evreiesc (astazi A.I. Cuza).
Ma voi referi, in cele ce urmeaza, la cateva aspecte, care retrOspectiv pot provoca
zambete dar pentru mine au constituit motive departe de a ma bucura la vremea respectiva .
In toamna lui 1952, in clasa a-IX fiind la Liceul V.Alexandri, am inceput sa lucrez la
Sovromtransport pe fosta str. Holban, situatia materiala de acasa cerand imperios acest
lucru, mai ales ca fratele meu, Pedro era deja student la Mecano-Naval. Am continuat la
Liceul Seral unde devenisem ‘’ vedeta ‘’ nu numai ca varsta dar, natural si ca pregatire. Mam trezit la nici 16 ani intre oameni mult mai in varsta ale caror discutii si vocabular ma
puneau in posturi neplacute. La servici faceam o contzopeala legata de kilometrajul
camioanelor si benzina consumata. In martie 1953 sunt concediat si aflu ca am fost in
schema pe post de ospatar.
La cursurile de zi incepusera miscarile pentru organizarea cursurilor de pregatire pentru
amatorii de a face cl. a X-a in paralel pentru a termina liceul in acelas an. M-am intors la
L.V.A. cu peripetii : directorul de la seral insista sa ma tina pana la sfarsitul anului, chiar
fara sa lucrez si, culmea obrazniciei, m-am dus sa obtin aprobarea Sectiei de Invatamant
pentru transfer in ziua funeraliilor Tatucului Popoarelor, cand toti era la meetingul de doliu
din centrul orasului si-l ‘’plangeau’’ pe ‘’corifeu’’. La cursurile de vara cl. X-a am ramas o
mana de baieti si o mana de fete de la L.M.K. pe care le vedeam pentru prima data. Intre
timp incepusera la Institut cursurile de pregatire pentru admitere.
Complexat si rusinos
din fire (inca nu aveam diploma de maturitate) , mi-a luat timp sa-mi fac curaj sa asist la un
curs de matematica unde Dna Fichman facea exercitii cu cei prezenti care bateau la poarta
Facultatii. M-am asezat timid la capatul unui rand de bancii din 107 langa un « batran » de
cca. 23-24 de ani. Imi amintesc perfect ce figura disperata facuse baiatul in fata unui
discriminant, m-am oferit sa-l scot din impas si am plecat incurajat. In modestia mea toti
trebuiau sa fie mai destepti ca mine mai ales ca aveau diploma de liceu in buzunar. Nu mai
vorbesc de cei care se dadeau atoate-stiutori si jucau o biza « sora cu moartea » de la care,
daca asi fi participat asi fi iesit un sac de oase cu putina piele. Multi din acei smecheri ori nau intrat, ori s-au pierdut in primele semestre precum unii care au venit de la scoli tehnice si
care ma persiflau ca au unele dificultati in primul an din cauza lipsei liceului teoretic dar
cand se va ajunge Rezistenta si Organe, atunci ai sa vezi.
In martie 1953 au inceput lipsurile de alimente de baza in special din cauza proviziilor
necesare Festivalului Mondial de la Bucuresti si eram nevoit sa pierd ore intregi la cozi
pentru zahar, faina, ulei sau 100 gr. de unt. Printre altele mi-era rusine ca inca nu vazusem
Bucurestiul si ma uitam la cei proveniti din capitala cu respect si nu putina invidie si ma
intrebam de ce vin in provincie cand sunt atatea facultati in Bucuresti. Apropos Festival : In
toamna lui 1953 m-a luat raposatul Tusac in subsolul Institutului si din ciurucurile
costumelor ramase de la delegatia romana mi-a dat o cravata de culoare rosie si o pereche de
pantaloni patati pentru care am multumit frumos in conformitate cu educatia primita acasa.
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Examenele de admitere nu au constituit o problema cu exceptia Chimiei la care aveam mai
multe emotii. Norocul a fost ca am avut un subiect Hidrocarburi saturate (imi amintesc si
azi : CnH2n+2)si am insirat pe tabla niste izomeri la C4H10 de l-am multumit pe Mos
Caton. Ironia soartei este ca de cativa ani lucrez intr-o uzina chimica si ma lovesc indirect
de notiuni ca monomeri si polimeri dar fara politruci. Am intrat la IMN pe locul trei in
ordinea mediilor (dupa Iosifescu si Bidoae)si eram in culmea fericirii. Am fost responsabil
grupei a III a si ma straduiam sa pun cat mai putine absente in special de Paste si Craciun
cand cei din alte orase plecau la familie sa mai faca aprovizionare. Aceasta atitudine de ‘’
baiat de comitet’’ era sa ma coste repetarea practicii de Anul I, cand fiindu-mi rusine sa
refuz, la rugamintea unuia din Anul II am semnat in condica de la Cadre SNG un coleg al
acestuia si am fost prins in flagrant delict. Ca responsabil de grupa aveam ingrata misiune
sa le spun colegilor coreeni, in miez de noapte, rezultatele la examenul de Matematica la
Mos Hulubei comunicandu-se la ore mici dupa deliberarile la Catedra cu asistentul Tusac.
Cateva impresii si reflectii absolut personale despre diverse cursuri :
1. Tehnologie. La varsta mea de atunci puteam sa inteleg cum functioneaza Cuptorul
Inalt, dar Diagrama Fier-Carbon cu denumiri si notiuni fara suport de laborator
metalurgic uzinal era un supliciu. Pe Seitan l-am apreciat ca inginer sef cand am
lucrat in Uzina de Tabla Subtire (Cristea Nicolae) si mi-am dat seama ca a avut
intentii bune cu subiectele predate dar ceva era defect in sistemul de predare care nu
era de natura sa capteze atentia noastra si l-am subapreciat pe nedrept.
2. Mecanica Fluidelor. Cu toata stima pentru Vasilescu Ala, cursul era prea uscat
pentru un lichid. Mi-au ramas in memorie denumiri devenite cu timpul folclor
humoristic ca : ecuatiile Navier- Stockes, Blazius- Ceaplaghin, Nicuradze care nu au
fost legate de aplicatii tehnice, ne-au mancat numai ficatii.
Singurele mele distractii in timpul facultatii au fost filmele ( 1 leu cu carnet de student
la matineu), reuniunile studentesti si unica sarbatoare – Revelionul facut cu colegii la
Institut, chiar daca primeam vin intr-un borcan si crema de pe prajitura se amesteca cu
mustarul de pe crenvursti.
N-am invatat acasa ci numai in colectiv in grupul cunoscut ca ‘’ Tzutzureii” sau la
Institut. Cred ca ii invideam pe cei care se intreceau si se laudau cu zecile sau sutele de
derivate sau integrale dupa un Luzin desmembrat. N-am invatat noaptea. Mi-am petercut o
noapte la Institut pentru a lucra la un proiect de an la Organe de masini ca sa fiu la moda.
Retrospectiv, anii de facultate au fost frumosi in ciuda lipsurilor, datorita tineretii.
Prima lovitura am primit-o la repartitia in productie, povestea cunoscuta, amplificata de
retragerea Armatei Rosii cu reducerea stagiului militar si trecerea in rezerva a cadrelor
militare (Lotul Pacii) pentru care se blocasera locuri de munca.. Am lucrat la I.C.S.I.M. la
montaj de utilaj greu in Uzina de Tabla Subtire (Cristea Nicolae) pana in 1961 cand prin
hotarare de sus am fost transferat la S.N.G.- Sectorul de Proiectari devenit ulterior
ICEPRONAV.
Aleasa inimii mele, pe care am cunoscut-o in S.N.G., este alaturi de mine de peste
patru decenii, m-a sprijinit, m-a incurajat si ne-am propulsat spre mai bine , ea fiind dupa
expresia timpului, "inspiratorul victoriilor noastre". Primul pas a fost insistenta ei
binecuvantata de a emigra in Israel in 1974 cu fiica noastra- Renata- atunci in varsta de cinci
ani. Aprobarea de plecare a fost conditionata de autoritati de a-mi lua si parintii de la care
ramanea garsionera si se economisea o pensie.
In anii ’70 am predat si ore la cursurile serale de proiectanti in cadrul Grupului Scolar
"A.I. Cuza".
Am lucrat la Santierul din Haifa pana in 1994 cand privatizandu-se am fost pensionat
inainte de varsta si de atunci lucrez la o mare uzina petrochimica de unde ma voi lasa la
vatra in toamna, dupa 50 de ani de munca, in doua tari. Sotia a lucrat la Centrul de Calcul al
Politehnicei din Haifa (Technion) aproape 30 de ani pana la pensie. Renata a terminat
Medicina in Israel, este specialista in Dermatologie, casatorita cu un medic ginecolog si au
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doua fete de 10-12 ani de care ne ocupam din multe puncte de vedere, (intre care activitati
extrascolare ca engleza,muzica, pictura si dans). In acest sens, tot din inititiva sotiei, am
reusit (cu un efort financiar comun deloc neglijabil) sa achizitionam doua apartamente mai
confortabile dotate cu toate facilitatile epocii, pentru noi si familia fiicei intr-un bloc nou,
modern si amplasat intr-un cartier rezidential. In acest fel ii putem ajuta pe copii cu un efort
diminuat, despartindu-ne doar cateva etaje, iar ei ne vor putea asista cand vom deveni ‘’doua
jucarii stricate’’.
SERGIU SCHEIN
HAIFA – ISRAEL
2008
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STOICA DELIA - Revedere cu colegii de facultate la 50 de ani de la absolvire
M-am nOscut în comuna VlOdesti, GalaQi la 15 aprilie 1935. VlOdeRti
este o localitate pitoreascO, situatO pe malul Prutului, în apropierea actualei
zone de graniQO cu Basarabia (acum Republica Moldova!).
Aici, pOrinQii mei, Lambru Stoica si Elena Stoica erau învOQOtori, niRte
dascOli dedicaQi trup si suflet instruirii si educOrii copiilor de QOrani, lucru pe
care îl fOceau cu multO dragoste si pasiune. Aveau o preocupare permanentO pentru copiii
foarte dotaQi, spre a-i ajuta sO meargO mai departe, la studiu. MO leagO de aceste locuri cele
mai duioase amintiri.
Când am împlinit 10 ani, tatOl meu a fost transferat de Inspectoratul Ycolar, în
calitate de Director de RcoalO Ri de asemenea Ri mama mea. Astfel ne-am mutat la GalaQi.
Eu am fost înscrisO la Liceul de fete “Mihail KogOlniceanu”, un liceu foarte bun cu
profesoare serioase si bine pregOtite.
Am avut de micO înclinaQii deosebite pentru limbi strOine (franceza) si muzicO.
Din cauza schimbOrii regimului, la terminarea liceului a trebuit sa optez pentru profilul
real. Am dat examen de admitere Ri am reuRit la Facultatea de Chimie IndustrialO din
cadrul Institutului Politehnic BucureRti. DupO primul semestru, am ajuns împreunO cu
pOrinQii la concluzia cO problemele financiare nu ne permiteau continuarea studiilor la
BucureRti. Ca urmare, am revenit la GalaQi, unde m-am înscris la Institutul MecanoNaval. M-am acomodat repede, regOsind aici Ri foste colege de liceu. In aceasta perioadO
am avut Ransa Ri bucuria sO cunosc profesori cu totul deosebiQi – prof. dr. N Piriianu,
prof. dr. Constantin NOstase, prof. dr. Ilie Dinu, prof. Al. Gutu, prof. Al. Vasilescu, asist.
Tusac.
DupO absolvire si susQinerea examenului de Stat (cum i se spunea) situaQia a fost de
aRa naturO, cO am ajuns inginer proiectant la IPJ (fost DSAPC), unde m–am acomodat
destul de uRor.
La câtva timp dupa aceea, a luat legOtura cu mine ing. CeapO Vasile, în acel moment
director al fostei Rcoli de meserii, care avea RcoalO profesionalO zi si seral, Rcoala de maiRtri,
Rcoala postliceala. Acestea aveau nevoie de cadre de specialitate, dar Ri cu pregOtire
didacticO. Urmarea a fost cO atât eu, cât Ri alte colege în aceeaRi situaQie ne-am înscris Ri am
susQinut la datele stabilite, toate examenele necesare: definitivat, ex. Gr II, ex gr I, în faQa
foRtilor noRtri profesori din facultate, prof. Ilie Dinu si prof. Const. NOstase. M-am dedicat
cu seriozitate acestei activitOQi, cât Ri cu dragoste, Qinând seama si de faptul cO proveneam
dintr-o familie de cadre didactice.
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In momentele de rOgaz mO ocupam de muzicO Ri ascultam muzicO. Frecventam
concertele simfonice. La un astfel de concert, l-am cunoscut pe viitorul meu sot, IanuarieDoru Popescu, nOscut într-o localitate situatO pe malul Borcei. TatOl lui, preotul Gheorghe
Popescu si mama, Maria erau români de vazO in comunO, cu multO dragoste pentru copii Ri
nepoQi, foarte apreciaQi Ri respectaQi de sOteni. Intâmplarea a fOcut ca sO fim invitaQi la o
familie cunoscutO pentru a ne bucura împreunO de seara de CrOciun 1960. Astfel ne-am
apropiat Ri am ajuns la concluzia cO drumul nostru în viatO va fi comun. Ne-am cOsOtorit la 8
octombrie 1961. Sotul meu a urmat cursurile

Academiei de Studii Economice din

Bucuresti, promoQia 1957, unde ulterior s-a perfecQionat la cursuri postuniversitare Ri unde a
obQinut titlul de doctor în RtiinQe economice in 1997.
Dupa absolvirea facultaQii, a lucrat timp de 40 de
ani la Institutul NaQional de StatisticO, DirecQia
JudeQeanO de StatisticO GalaQi, cu o întrerupere
de 10 ani, din cauza originii sociale
necorespunzOtoare. La DirecQia JudeQeanO de
StatisticO GalaQi a parcurs toate treptele
ierarhice, de la economist la director. OdatO cu
înfiinQarea învOQOmântului superior economic în
GalaQi, a fost selecQionat cadru didactic în cadrul
FacultOQii de StiinQe Economice a UniversitOQii
“DunOrea de Jos”(1992 – 2000). Din 1997 este
cadru didactic titular la Universitatea Danubius, unde datoritO unei activitOQi susQinute,
atât didactice, cât Ri RtiinQifice, i s-a acordat prin Ordinul Ministrului titlul de profesor
universitar. La Universitatea Danubius îRi desfORoara activitatea Ri în prezent.
ARa cum e Ri firesc într-un camin, ne-am dorit sO avem copii.
Primul nostru bOiat, COtOlin-Mihai, s-a nOscut pe 20 aprilie 1964. Bucurie mare când
a sosit pe lume Ri Bogdan-Alexandru, la 7 iulie 1967. Ne simteam cu adevOrat împliniQi Ri
ne-am strOduit sO-i creRtem, sO-i educOm si sO-i instruim cât mai frumos Ri mai bine.
Ambii noRtri copii au avut reale calitOQi muzicale. COtOlin a început studiul pianului
la vârsta de 5 ani, fOcând reale progrese; în clasa I a fost înscris la Liceul de muzicO. Bogdan
Ri-a manifestat hotOrât dorinQa de a cânta la vioarO. La patru ani Ri jumOtate a început studiul
viorii cu un profesor bun, care a descoperit cO bOiatul are auz absolut. Când au mai crescut
– COtOlin elev, Bogdan preRcolar, au fost selecQionati pentru a se prezenta la Concursul
Muzical Ciprian Porumbescu de la Suceava, luând premiul întâi la mai multe ediQii.
Când a ajuns in clasa a VII-a, COtOlin a descoperit cO îi place foarte mult chimia.
A continuat sO cânte la pian, dar la liceu s-a hotOrât pentru studiul chimiei, pentru
care a fOcut o adevOratO pasiune. S-a prezentat la mai multe ediQii ale Olimpiadei NaQionale
de Chimie, luând de fiecare datO premiu. In acelaRi timp a fost premiant I din clasa I panO în
a XII-a inclusiv. In clasa a XI-a a hotOrât sO studieze medicina Ri în consecinQa a început
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pregOtirea în acest sens, admiterea la Facultatea de Medicina fiind un examen foarte greu.
DeRi nouO ni se pOrea un efort foarte mare, COtOlin, datoritO rezultatelor obQinute la
Olimpiada NationalO, s-a decis sO se înscrie Ri la selecQia pentru Olimpiada InternaQionalO de
Chimie, care s-a desfORurat la Stockholm.
Astfel, COtOlin s-a înscris Ri a dat examen de admitere la Facultatea de MedicinO
GeneralO din cadrul UniversitOQii de MedicinO si Farmacie “Carol Davila” BucureRti, reuRind
al doilea pe listO cu media generalO 9,72.
La scurt timp dupO aceea, fiind selecQionat în lotul de patru chimiRti pentru
Olimpiada InternaQionalO, a plecat la Stockholm, de unde s-a întors tot victorios cu medalia
de bronz si premiul pentru cea mai bunO lucrare practicO, ceea ce ne-a bucurat mult pe toQi.
DupO o vacanQO binemeritatO, a devenit student la Facultatea de MedicinO GeneralO
din cadrul UniversitOQii de MedicinO si Farmacie “Carol Davila” BucureRti.
Pe perioada celor Rase ani de facultate, a avut rezultate deosebite, de care am fost
mândri cu toQii.
In aceasta perioadO s-a împrietenit cu o colegO de an, Raluca Popescu, o fatO foarte
bunO, Ri s-au cOsOtorit. Au împreunO un cOmin fericit. DupO absolvire COtOlin Ri Raluca au
fOcut mai multe stagii de perfecQionare în diferite specialitOQi, dupO care a urmat repartiQia. In
prezent ambii sunt medici primari, doctori în medicinO Ri îRi desfORoarO activitatea la Clinica
Dermatologie I, Spitalul Colentina. Amândoi sunt cadre universitare; Raluca asistent
universitar, Catalin – conferenQiar. Sunt invitaQi sO participe Ri sO colaboreze la congresele
internaQionale organizate de Societatea InternaQionalO de Dermatologie. De asemenea au
fOcut stagii de perfecQionare în mai multe clinici de specialitate din strOinOtate. Sunt deosebit
de ocupaQi Ri de solicitaQi pe mai multe planuri, dar acasO îi aRteaptO fetita lor, Mara, de 8
ani, elevO in clasa a II-a , cu rezultate deosebite la învOtOtura. PicteazO foarte frumos,
vorbeRte engleza, face cu rezultate meritorii înot si schi. Se bucurO foarte mult când se
reunesc în scurtul lor timp liber, pe care încearcO sO-l petreacO frumos, util, relaxant. Mara
rOmâne, cât pOrinQii sunt plecaQi (destul de mult), cu bunica Titina, cOreia ea îi spune cu drag
MaiuQu. MaiuQu o îngrijeRte cu multO dOruire si multO dragoste.
În ceea ce îl priveRte pe Bogdan, el a continuat sO cânte la vioarO, cu seriozitate, cu
drag, cu tenacitate. Pentru a obQine rezultate Ri mai bune a continuat studiile muzicale la
Bucuresti, la Liceul de ArtO George Enescu, sub atenta Ri serioasa urmOrire a marelui
violonist Mihai Constantinescu. In clasa a X-a a fost selectionat sO participe la un concurs
muzical international în Italia, la Citta di Stressa. A obtinut premiul II, lucru care, evident,
ne-a bucurat pe toti.
A susQinut concerte la BucureRti, GalaQi, BrOila. La Teatrul Muzical GalaQi a cântat
Concertul pentru doua viori de J S Bach împreunO cu maestrul Mihai Constantinescu. DupO
ani, acelaRi concert l-a cântat împreunO cu Florin Croitoru si Orchestra Medicilor, pe scena
Ateneului Roman.
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Se apropia examenul de bacalaureat. Perspectivele de realizare prin muzicO
deveneau tot mai incerte. Am fOcut atunci consiliu de familie Ri am decis sO alegem o alta
cale. COtOlin si Raluca, fiind studenQi la medicinO, încântati de ceea ce fOceau, i-au sugerat sO
meargO pe aceeaRi cale, lucru cu care Ri noi am fost de acord.
Bogdan a acceptat sugestia (fOrO a renunQa sO mai cânte la vioarO) Ri a început o
pregOtire foarte serioasO Ri tenace la disciplinele de examen. Astfel a avut bucuria Ri
mulQumirea de a deveni student la Facultatea de MedicinO GeneralO din cadrul UniversitOQii
de MedicinO Ri Farmacie “Carol Davila” BucureRti. DupO o vacanQO absolut utilO Ri necesarO,
a revenit la BucureRti Ri a început studiile cu seriozitate Ri îndârjire; a obQinut tot timpul
rezultate foarte bune, gOsind Ri rOgaz pentru relaxare. Cum era de aRteptat, în facultate a
cunoscut-o pe viitoarea lui soQie, o fatO minunatO, Andreea-Catarina Paraschiv. Bogdan ne-a
adus la cunoRtinQO dorinQa lui de a se cOsOtori cu Andreea. Ne-am bucurat împreunO cu
pOrinQii ei Ri evenimentul a avut loc pe 19 februarie 1995. Bogdan si Andreea s-au hotOrât sO
devinO medici cardiologi.Au avut Ransa sO facO mai multe stagii de perfecQionare în clinici
de specialitate din strOinOtate. ÎntorRi în QarO au lucrat, Andreea la Spitalul Universitar de
UrgenQO BucureRti Ri Bogdan la Institutul de Cardiologie “CC Iliescu”. Ca tineri medici
cardiologi au fost mereu preocupaQi de perfecQionare; sunt medici primari, doctori in RtiinQe
medicale, cadre didactice universitare (Andreea este asistent universitar, iar Bogdan Ref de
lucrOri) in cadrul UMF “Carol Davila”. Andreea îRi desfORoara activitatea clinicO la SecQia
Cardiologie a Spitalului Universitar de Urgenta Elias, iar Bogdan la Institutul de
Cardiologie “C C Iliescu”, Clinica de Cardiologie. Activitatea lor este intensO si prelungitO,
dar reuResc sO se destindO, ajungând acasO. Aici îi aRteaptO drOgOlaRii lor copii: Maria, o
fetiQO de 8 ani, elevO in clasa a II-a, Petru, în vârstO de 6 ani, la grOdiniQO; ambii vorbesc
corect engleza, studiazO pianul, fac balet, Ileana, mezina de 1 an. Cu toQii constituie o
familie fericitO, spre bucuria noastrO.
Important este cO atunci când ei sunt plecaQi la atâtea activitOQi, copiii sunt
supravegheaQi cu multO dragoste Ri grijO de bunica Sanda Ri bunicul Mihai. POrinQii sunt
astfel pe deplin liniRtiQi si mulQumiQi.
MulQumim Bunului Dumnezeu pentru darurile pe care ni le-a fOcut, pentru aceRti copii pe
deplin realizaQi Ri pentru aceRti nepoQi minunaQi. Pe aceste daruri ne sprijinim liniRtiQi la
vârsta noastrO.
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STOLERU CORNEL
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INGINERUL TANASE GHEORGHE
Nascut in Razvad judetul Dambovita in iulie 1934 Tanase
Gheorghe a trait 53 de ani parasind planul fizic la 17 aprilie 1987.
S-a nascut la Razvadul de Sus intr-o familie de tarani: tatal sau
"Tatelu" - vanator si mama sa Mamitica casnica avand inca 4 frati si o
sora.In viata acum sunt fratele sau mai mare Constantin – General in
Armata Romana, Nicolae Inginer la Brasov si sora sa Mioara.
De copil se remarca printr-o putere extraordinara de sacrificiu
pentru ceilalti: intr-o zi pe cand avea 7-8 ani fratele sau mai mare a
luat pusca de vanatoare a tatalui lor si a tras doua focuri apoi s-a
ascuns foarte bine, iar cand tatal lor a cercetat fapta, Gheorghe s-a sacrificat spunand ca el a
tras cu pusca.A mancat o bataie pe cinste, dar i-a parut bine ca-l salvase pe fratele sau.
Ambitios a vrut sa-si depaseasca conditia si s-a pus cu burta pe carte obtinand in
liceu note maxime si terminand Liceul Petrol si Gaze din Ploiesti cu nota de diploma 10. A
reusit cu succes la Galati la Facultatea de Mecanica - sectia Nave.
Tanarul inginer navalist dornic de afirmare lucrand in Santierul Naval s-a implicat in
diverse planuri si proiecte de Protectia Muncii, de coordonare a echipelor si a ajuns in scurt
timp inginer-sef la Sectia 1A din Santierul Naval.
Desi inginer, tehnocrat prin excelenta cu mult simt practic, avea un suflet de artist si
era pasionat de teatru, opera si opereta.Ori de cate ori avea ocazia canta, dansa si recita
minunat cu un real talent actoricesc. Acest dar divin s-a transmis fetei sale si mai apoi
nepotului sau care in prezent este student in anul intai la Actorie.
Un suflet cald si sensibil, emana o energie magnetica in jurul sau fiind apreciat atat
de subalterni cat si de sefi.
A evoluat in viata sa de 53 de ani pe multiple planuri realizandu-se pe plan socioprofesional dar si in familie lasand in urma sa o fiica si doi nepoti.
In tinerete a jucat Rugby remarcandu-se si castigand cu echipa Ancora numeroase
meciuri nationale.
Talentul si pasiunea pentru constructia navelor dar mai ales rabdarea de care dadea
dovada,l-au ajutat intotdeauna sa conduca echipa unde lucra-sectia 1A Nave din Santierul
Naval Galati unde erau pregatite, asamblate si lansate la apa navele iar apoi la planseta ca
inginer–sef in proiectare la ICEPRONAV.
Desi cu mult simt practic inginerul Tanase Gheorghe era un idealist-credea in
idealuri inalte si nobile si a transmis cu mare usurinta celor din jurul sau acest ideal: sa fim
buni, drepti, sa invatam necontenit si sa ajutam aproapele. Tot timpul spunea :
"Invatatura inseamna putere si ca lumina vine din cunoastere."
Stim cu totii ca tot ceea ce ramane din aceasta viata sunt faptele de iubire si
cunoasterea.
Aceasta minunata fiinta inginerul navalist Tanase Gheorghe ne lasa o amintire vie de
neuitat atat a chipului sau barbatesc, curajos cat si a firii sale plina de altruism, bunatate,
rabdare, tenacitate, prietenie.
TE IUBIM SI NE ESTE DOR DE TINE !
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Tanase Gheorghe
februarie 1954, la 20 de ani

Tanase Gheorghe
Militar la Marina Militara, 1955

Promotia 1958 a sectiei de Constructii Navale, cu
profesorul Dinu, 14 martie 1958

In parc... februarie 1965

Cu echipa de rugby "Ancora" in meciul cu
Cernavoda, 25 septembrie 1966

1984
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INGINER T U D O R N I C U
PRIMA PARTE
M - am nascut in 1934, in satul Baile - com.Balta Alba - jud.Buzau;un sat
relativ nou, sistematizat, asezat pe malul lacului cu apa sarata Balta Alba. Localitatea a
aparut odata cu o statiune de tratamente cu bai de namol, de unde si –
a luat numele. Intre cele doua razboaie statiunea a disparut, dar satul
a ramas si s - a dezvoltat.
Parintii mei au fost tarani harnici, din toate punctele de
vedere.Au infiintat gospodaria lor, au construit o casa cum nu era
alta in sat, au cumparat ceva pamant si in 12 ani cat au trait impreuna
au facut 8 copii, din care pe 3 i - au pierdut de mici sau foarte mici.
Viata lor nu a fost sa fie cum si - au dorit - o. In 1941 tata a
murit pe front, iar mama a ramas sa creasca 5 copii, atunci sub 10 ani
.Eu am fost al doilea si primul baiat.
Scoala primara am urmat - o la Baile. Pentruca mama ma
vroia invatator, in 1945 am intrat la Scoala Normala din Buzau.
Dupa o trecere prin clasa VII la tara, am revenit la aceeasi scoala in 1949, acum Pedagogica,
unde am invatat pana in anul III, cand - dupa o trecere temporara a mamei ca chiabur - nu
am mai fost inscris in ultimul an. A fost un moment greu de trecut.
Cu fostul nostru coleg Constantinescu Constantin - Costel pentru consateni, care
terminase liceul, dar - tot pentru chiaburie - nu a fost primit sa dea examen la facultate, am
plecat in toamna anului 1952 si ne - am angajat la
Sovrompetrol Targoviste, ca ajutori de soferi. Treaba noastra era sa spalam masini,
camioane si autobuze. Munca nu era usoara iar locul umed si rece .Ne rugam sa fie vreme
uscata si inghet.
In primavara Costel a urmat o scoala de soferi profesionisti, a luat carnet, dar nu a
profesat pana in vara, cand am plecat sa dam examen la facultate – in 1953.
Eu m - am inscris la liceu si, dupa ce am dat unele diferente, am urmat la fara
frecventa clasa XI.In iunie 1953 eram absolvent. Ca sa pot invata am lucrat in schimb
prelungit, de la ora 16 la ora 8 dimineata, cu o zi libera.
Pentruca tot pamantul agricol in proprietatea familiei a fost cedat statului, la cerere,
in primavara mama era din nou, dupa un an, in categoria de tarani mijlocasi. Aveam conditii
de mers la facultate si chiar sa primesc bursa.
In 1953, dupa luna de pregatire la Galati, am dat examen si amandoi am
intrat. Am devenit astfel studenti.
Cum a fost in anii I si II sa ne reamintim. Camin : la cucurigu si la gramada ;cu
cantina si sali de clasa : in aceiasi cladire ; laboratoare : putin dotate ; manuale : notitele de
la cursuri ; condica de prezenta ; etc..
.Dupa anul II armata in Delta a fost o luna de concediu ! !
La inceputul anului III a venit Tehnologia produselor alimentare din Bucuresti.
Si cu multe studente ! Aveam in 1955 si noi camine, pentru studente si studentii din anii
mari.
Intrucat in anii III si IV grupele de mecanici pentru utilaj alimentar venite nu aveau
numarul necesar de studenti, unii din cei de la Galati au schimbat profilul.
Cum nu aveam pasiuni legate de nave si realizarea conditiilor de bursa am apreciat ca va fi
mai usoara, am trecut si eu la utilaj alimentar.
In sem. I m - am indragostit de o studenta din anul II si am lasat invatatul pe planul
al doilea. La examene am fost aproape sa pierd bursa si posibil si sansa sa mai fiu student.
Salvarea a fost ultimul examen. M -am indragostit din nou la sfarsitul anului IV, cand mi -
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am facut o prietena colega de an - Valcu Hortensia, toti colegii ii ziceam Tenzi - cu care am
ramas prieten pana la absolvire si in anul de stagiu.
Armata dupa anul IV, la Tulcea, a fost un chin.
In 1958, de ziua mea - 20 iunie - am primit cadou o diploma de INGINER.
La repartizare am optat pentru ICIL Sibiana ; alegerea avea in vedere faptul ca
Tenzi era din Sibiu si ma pregateam pentru un viitor impreuna. In august eram la angajare
iar in familia ei primit ca un oaspete asteptat.
Gazda am gasit repede. Serviciul la Sibiana nu mi - a dat satisfactii deosebite dar nici
nu am avut neplaceri.
Sibiul l - am gasit ca un oras foarte frumos, cu multe zone in jur unde se
putea iesi la sfarsit de saptamana. Oamenii au fost reci. Si romanii au preluat
comportari sasesti - respectiv nemtesti - ei pentru ei ! Tenzi nu a fost nici ea amatoare de
iesiri in oras si din oras. Sau nu era lasata ! Prietenii cu care am colindat imprejurimile, pe
biciclete, au fost de la fabrica. Colegi cunoscuti in oras aveam, dar prieteni nu. Si prietenia
cu Tenzi a avut cateva incercari, care au facut ca relatiile dintre noi sa duca spre o racire.
Dupa anul de stagiu am fost angajat la Sibiana ca maistru de intretinere.
Singurul post de inginer mecano - energetic era ocupat de seful meu. N - am fost multumit
nici de salariu, care crescuse nesemnificativ. Familia mea ma presa, ca sunt prea departe si
ca nu pot ajuta fratii mai mici sa - si faca si ei rostul lor. In aceste conditii am inceput sa ma
tot gandesc ca locul meu nu este la Sibiu. La trecerea in anul 1960 hotararea privind
plecarea era luata .Mi - am luat concediu si am venit la Braila sa caut service. M - am intors
la Sibiana cu doua cereri si transferul a fost aprobat. Am facut lichidarea, la fabrica si la
gazda si Sibiul a trecut la amintiri.
PARTEA A DOUA
In februarie 1960 am fost angajat la Chiscani - Braila, pe post de diriginte de santier
pentru montaj utilaje si instalatii mecanice la CET - ul ce se realiza odatacu prima etapa de
fabricare celuloza si hartie. Utilajele erau livrate din Cehoslovacia, ca import complex, iar
documentatia tehnica era intocmita in limba germana ; ceea ce m - a obligat sa incep, de la
zero, s - o invat. Mi - a prins bine mai tarziu.
Gazda am gasit in Braila fara dificultati.
La serviciu am gasit un fost din anii I si II de facultate - Popa Valeriu - care terminase
la Iasi. El m - a introdus in colectivul de tineri ingineri, cei mai multi absolventi in capitala
Moldovei, in care am gasit - o dupa putin timp si pe viitoarea sotie. Ea absolvise cu
specialitatea in celuloza, hartie si fibre artificiale si era din 1959 in industria de profil.
In 1962 pe platforma industriala de la Chiscani - mandria Brailei - s - a deschis un
santier pentru o fabrica de celofibre - lana si bumbac artificiale - si alta de retele cord partea de rezistenta in piesele de cauciuc. Eu am fost trecut de la CCH Braila ca sef
serv.investitii la noua unitate - CFA Braila. Si apoi, in 1965, ca mecanic sef. Au fost
probleme grele privind organizarea activitatii de intretinere si reparatii, la punerea in
functiune a unor instalatii ce trebuiau sa functioneze 24 de ore din 24 si 7 zile din 7, cu
operatori in calificare. Deseori eram solicitat sa fiu prezent in combinat si noaptea.
Aveam la biroul serviciului, intr - un fiset, pat cu tot ce - mi trebuia pentru dormit si ras spalat. Sotia imi aducea dimineata ceva de mancat, la pachet.
In 1966 am pierdut primul copil. Sotia era sef laborator chimic la celofibre si, este
posibil, sa fi influientat asupra sanatatii copilului, care a trait putin peste 3 luni.
Cu moralul foarte scazut, in 1967 n - am mai rezistat si prin demisie, am plecat la
Santierul Naval, unde director era colegul Panait Gh..Dupa o luna, directorul m - a adus
inapoi, negasind inlocuitor, presandu-ma prin organele locale, care m - au luat cu sarcina de
partid ( din 1964 eram membru ! ).Si sotia ma voia, din nou, cu program comun.
Pana in 1968 am convins pe toti de care depindea aprobarea de fonduri ca la CFA
este necesar un atelier mecanic mare, cu prelucrari pe toate tipurile de masini - unelte, cu
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cazangerie, protectii anticorozive, etc..In 1970 era realizat. Primul sef i - am fost eu.
Muncitori calificati, maistri si ingineri proiectanti pentru piese de schimb, au venit multi de
la Progresul - Braila, cu ajutorul fostului director general, care era acum ministru adjunct la
chimie si raspundea de intretinere. Dupa 2 - 3 ani, unii din cei adusi au plecat la IMGB, luati
de el, care fusese numit director general.
Intre 1967 si 1971 am fost din nou student, la fara frecventa, la facultatea tehnico economica de la Institutul Politehnic Bucuresti. Proiectul de absolvire a fost STE privind
asimilarea actionarilor hidraulice. Ulterior cele cu pistoane au fost executate la Plopeni Prahova. Nu stiu daca studiul meu a fost folosit sau s - a intamplat sa fie asa.
In noembrie 1968 a venit pe lume fiica noastra. Ne-am straduit s-o educam si s - o
ajutam sa - si faca o profesie. Este din 1993 arhitecta si stabilita in Franta, unde s - a
casatorit si are o fiica, acum de 3 ani.
Din 1971 pana in 1973 am fost inginer sef mecanic. Cand schemele de personal de
conducere au fost reduse, am fost trecut sef atelier proiectare si apoi, din nou, mecanic sef.
In noembrie 1975 cele doua combinate de pe platforma au fost unite.
Anomalie comunista , dictata de marele conducator, dupa o vizita de lucru. N-a contat ca
chimia era amestecata cu industria lemnului si a materialelor de constructii. Am profitat de
faptul ca Institutul de cercetare si proiectare la industria de profil se mutase din 1964 in
Braila si am fost transferat, in interes de serviciu, la ICPCH.
Amintirile din cei 15 ani, cat am lucrat la CFA, n - ar fi fost complecte daca nu as fi
scris si ceva despre conditiile in care s - a muncit. Activitatea era sub dictatura planificarii.
Lozinca directorilor, a organelor de partid si de sindicat era : Sarcina noastra este sa
producem, asa cum putem ! Ce face statul cu produsele noastre este treaba altora. Si
produceam , chiar daca nu se vindea.Cu tehnologii vechi, de dupa razboi. Politica statului
era sa te descurci singur. Asa au aparut pe platforma productii integrate. La Braila se
producea : soda caustica, acid sulfuric, sulfat de sodiu, sulfura de carbon, etc...Poluarea cu
gaze toxice era in toata zona. Chiar daca gazele se duceau la cosuri, cu inaltime de 120 m. si
de
200 m., in hale si pe platforma, era greu de suportat mediul de lucru. Sporul de toxicitate si
antidoturile n - au ajutat la nimic. Instructiunile de lucru recomandau hrana buna si
lipsa alcool ! Cat a fost posibil am tinut seama de recomandari. In plus, colaborarea cu
furnizorii de piese de schimb am folosit - o des ca motive de plecare de pe platforma. L - am
ajutat pe Dumnezeu si inca traiesc. Multi dintre inginerii colaboratori apropiati din CFA nu
au apucat sa fie pensionari.
Hrana buna ! ! Dupa 1970, cand a inceput nebunia conducerii supe rioare sa faca
economii, lipsind de pe piata alimentele de baza, era greu de facut aprovizionare. De doua
ori pe saptamana, la ora 4 dimineata, eram la coada pentru lapte si iaurt si la sfarsit de
program, cand ajungeam in oras, mergeam mai intai la Alimentara sa vedem ce da si daca se
dadea, lasam pranzul si ne asezam la coada.
Am rezistat. Sanatatea insa nu. Sunt urme si suferim.
Cu toate conditiile de atunci am avut si o viata personala. Ne – am organizat sa luam
macar concediile de odihna anuale si sa le putem face cum am vrut. Cand s - a putut am iesit
in oras si la sfarsit de saptamana. Prima iesire peste hotare am facut - o in 1963. Au urmat
altele, unele din 2 in 2 ani. In tara, in anii 60, cu trenul in circuit, iar dupa 1970, cand am
avut masina, in anii fara plecari afara, am vizitat toate marile orase si toate zonele turistice
ale tarii, culegand amintiri...
CFA m - a trimis o singura data peste hotare, in 1971, in Polonia, cu care ocazie am
vizitat si complexul muzeal de la Auschwitz ( Oswiecim, cum zic polonezii )
*
La ICPCH am fost dela angajare sef pentru proiectarea mecanica – la colectivul M.
Ca sef de colectiv aprobam, semnand si garantand, in numele institutului, fiecare desen si
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parte scrisa. Sustineam proiectele M la avizarea in CTE - ul intern si, daca beneficiarii o
solicitau, in CTE - ul lor.
In 1976, ajutat de institut, familia mea a primit un apartament cu trei camere ; fiica
fiind eleva avea nevoie de camera ei. Era la proiectare si sotia, inca din 1974.
ICPCH Braila intocmea proiecte complexe, la toate specialitatile. In cazul investitiilor
noi sau de modernizari, cu importuri, proiectarea s - a facut prin cooperare, din care motiv
erau necesare consultari periodice si chiar proiectare in comun la furnizori. In acest fel a fost
posibil ca si eu sa pot pleca, trimis peste hotare, pentru proiectare mecanica, prospectare si
contractare sau receptionare de masini si utilaje. Am fost in :Italia, Austria ,RDG si RFG,
Cehoslovacia si Polonia, de mai multe ori. In RDG am fost chiar singur.
In acelasi timp am continuat vizitele particulare, cu familia, prin excursii organizate,
in RDG, Cehoslovacia, Ungaria si in republicile ce faceau atunci parte din URSS.
Am coordonat proiectarea mecanica pana in 1986, cand am fost trecut in colectivul
Sefi de proiecte, de unde am iesit la pensie. Sarcinile mele au fost pentru unitatile de la
Suceava, Piatra Neamt si Braila – in ordinea scrisa.Ca sef de proiect coordonam proiectarea
in institut, sustineam proiectele la organele de avizare si aprobare si urmaream executia
investitiilor pe santier si incadrarea in valorile aprobate.
20 de ani, cat am lucrat la ICPCH, am iesit din mediu toxic. In 15 din ei traiul a ramas
tot cu probleme de aprovizionare si conditii de viata grele.Din delegatii veneam intotdeauna
cu ceva : branza si smantana de la Suceava, preparate din carne de la Bucuresti, etc...Am
rezistat ! !
Fabricile, unde am lasat ani din viata s - au distrus. CFA nu mai exista decat in arhiva
iar CCH - acum Celhart Donaris, privatizat - s - a redus la instalatiile cu profit pentru
patron.Au ramas cosurile de gaze care inteapa cerul - cat vor mai rezista sa stea pe
verticala.Asa a fost sa fie !
La institutul de profil nu mai sunt proiectanti mecanici, iar la specialitatile tehnologice
sunt 2 - 3. Cat timp va mai fi Institut de cercetare si proiectare pentru celuloza si hartie la
Braila, viitorul o va decide.Generatia noastra si - a facut datoria !
ULTIMA PARTE - LA PENSIE
Bucurie amestecata cu tristete. Viata in program impus a luat sfarsit si din 1996 n - am
mai fost chemat la ordin, timpul devenindu - mi un bun personal. Prima hotarare a fost sa - i
facem o vizita fiicei. Mai fusesem odata la Paris, cu trenul, in 1992, cand era acolo cu o
bursa si in 20 de zile cat am stat am vizitat multe obiective turistice.Nu mai asteptam alta
ocazie. Atunci ne - am intrerupt calatoria la Strasburg - sa vedem
complexul de constructii UE - si la Viena, la dus si intors, sa
vizitam orasul muzicii. Fiica ne - a mostenit ! Si ei ii place sa
faca excursii.In 1996, cu o masina inchiriata, ne - am dus pana la
Marea Manecii si ne - am intors vizitand castelele de pe Valea
Loarei si Senei.
La revenirea acasa a fost greu sa ma acomodez cu viata de
pensionar. O luna am luat un serviciu. Apoi m - am ocupat de
organizarea unor cursuri pregatitoare pentru autorizare ISCIR, la
care eram si unul dintre profesori. Dupa aproape 3 ani am
renuntat la asa o afacere ! M - am apucat de scris amintiri.
In 1998, cu fiica si prietenul ei - un arhitect francez, fost
coleg la un curs de specializare - am vizitat marile si frumoasele orase din Ardeal. Dupa 2
ani fiica ne - a chemat din nou in Franta si intr - o formatie de 4 persoane am vizitat litoralul
Marii Mediterane - Coasta de Azur. Cu o masina. In Arles am avut ocazia sa vedem un
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spectacol de corida, intr - un amfiteatru antic ! 6 tauri au murit sub ochii nostri. Spectacol
trist !
La trecerea de la 2001 la 2002 copiii au venit sa faca ski.
Dupa revederea noastra din 2003 am plecat iar in Franta, sa participam la ceremonia
casatoriei fiicei, dupa care ne - au invitat sa - i insotim intr – o vizita in Belgia si Olanda. La
Bruxelles n - am ratat ocazia si am vazut, din exterior, complexele de cladiri NATO si UE.
Cu o nepotica pe drum, in 2004 copiii au venit in Romania si, cu ei , am vizitat nordul
Moldovei, de la Iasi la Putna si Maramuresul. In februarie 2005 nepotica a venit pe lume si
eu am tinut - o in brate la 5 luni, cand am mers la ei.
In cei doi ani care au trecut, in fiecare vara am avut musafiri familia fiicei.
Au mers la mare si la munte. Nepotica vorbeste putin romaneste. Este insa frantuzoaica !
Bucuria cu care petrecem zilele cand copiii sunt langa noi nu poate fi depasita de nimic.
Au trecut 10 ani in pensie. Evenimente au mai fost ; unele cu bucurii si altele triste - cu
probleme de sanatate. Le - am scris in Amintiri pe toate. Sper ca in viitor sa am parte numai
de amintiri despre care sa scriu cu placere.
Sunt recunoscator tuturor celor care au avut rabdare sa ia cunostinta de povestea vietii
mele, asa pe scurt.
Nicu Tudor
Martie 2008
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Zaulet I. Marin – nascut 15 iulie 1933
Parintii: Zaulet I.Toma si Elena
Copilaria si scoala primara in Com.Pesceaua Jud.Vilcea.
Studii:Liceul Alexandru Lahovari din Jud.Vilcea cu profesori de prima marime, fiind
un liceu cu traditii pentru pregatirea elevilor si in sport actualmente
colegiu. Ca student am urmat “Institutul Mecano-Naval” din Galati unde
am dat admiterea ulterior devenit “Institutul Politehnic” Galati si
actualmente “Universitatea Dunarea de Jos”. Ca amintire de la admitere
am dat examen la matematica cu “Kappa”.
In timpul studentiei am cele mai mari amintiri din viata de camin si imi
amintesc cu multa placere de colegii de camera Ionescu Eugen,
Gomoescu Haralambie, Novac Vasile, Vasile Iosif (Brutus). In
convocarile militare imi amintesc cum ne mancau tantarii in tabara de la
Tulcea. Din timpul cursurilor si examenelor am retinut cu cea mai mare placere cursurile
domnului profesor Gutu. Absolvirea in 1958 si cu 01.08.1958 incadrat in productie ca
inginer la Santierul Naval Turnu Severin de la care am iesit la pensie in 1998. In acest timp
am ocupat functia ca sef atelier montaj corp, sef sectie corp nave, sef productie, sef
tehnolog, sef control tehnic de calitate, sef
proiect la o serie de 50 de nave (salande
600m.c.) ptr.U.R.S.S.
Douazeci de ani am lucrat numai la
navele pentru export pentru fosta
U.R.S.S., Polonia si fosta R.D.G.,
participand la avizari de proiecte,
contractari si la alte intruniri in tara si
strainatate.Vechime in acelasi santier 40
ani.
Viata de familie: mi-am ales
perechea din perioada studentiei realizand cununia civila la Primaria Municipiului Galati in
mai 1958 ca sa ne repartizeze impreuna in acelasi oras.
Avem un baiat absolvent de A.S.E. Bucuresti, doctorand in Stiinte Economice, casatorit de
pe urma careia avem doi nepoti baieti care ne vor duce numele mai departe. Sotia a fost
absolventa “Fac.Chimie Alimentara” I.P.Galati cu numele Mucioniu Aurelia.
Suntem o familie realizata cu proprietate in oras si ferma la tara si ne apropiem de 50 ani
casnicie in 2008, an din care ne-au ramas multe amintiri frumoase de
neuitat.
Adresa noastra: Str.Adrian, nr.155, Drobeta Turnu Severin
Jud.Mehedinti.
Tel: 0252-311410
Dorim multa sanatate tuturor colegilor si sa ne intalnim cu bine.
Va transmit o poza din 1953, una din 1974 si una din 2008

