JURNAL DE CALATORIE mai 2016
partea 3.1 – Ziua 1 :Valea Prahovei
Continuam Jurnalul de calatorie cu partea 3 ce
contine in amanunt pregatirea calatoriei si a Zilei 1
Partea 3.1 se refera la prima parte Valea Prahovei a
Zilei 1 Acest cuvant „amanunt” : viata este alcatuita
dintrun sir lung de amanunte si alegeri
Amanuntele sunt sarea si piperul , frumusetea si
parfumul si uneori partea tragica sau comica a vietii ,
iar in cazul nostru ( a aceastei calatorii ) numai cu parti
foarte bune
Alegerile in viata determina fundamental cursul
acesteia Sa fim atenti
In acest jurnal voi include si calatorii imaginare in
proximitatea traseului principal care au fost facute de
mine in trecut si care pot fi reluate oricând cu alocarea
de timp si bani suplimentari
Vom face deasemenea opriri imaginare si apel la
memorie pentru descrierea unor momente din viata
legate de traseul calatoriei

A Planul si pregatirile de drum
Planul calatoriei a fost simplu : o calatorie de 3
nopti la Sibiu si apoi continuarea pe traseul prezentat
anterior cu 1 noapte la Hunedoara , 2 nopti la Ranca , 6
nopti la Baile Herculane si 2 nopti la Calimanesti

Pe langa traseul principal am avut in plan si excursii
scurte pe trasee adiacente
Am ales varianta de inceput a calatoriei prin
Fagaras in loc de Valea Oltului pentru ca pe Valea
Oltului sunt lucrari si intreruperi , am parcurs de multe
ori acest drum ,l-am vazut si am vrut ceva diferit , sa
luam pranzul la Pastravaria Albota iar apoi sa vizitam
Castelul de vara Brukental din Avrig
Initial am vrut sa trec din Petrosani prin Obarsia
Lotrului catre Ranca dar drumul Transalpina a fost
inchis datorita zapezii , asa ca am ales Ranca prin
Novaci
Am alocat initial estimativ 2500 lei de persoana
Calatoria am realizato in final cu 1800 lei
Pregatirile de drum Am tinut cont sa circulam si
sa ne cazam de preferinta in zile de lucru , sa mergem
cu viteza relativ mica , pe drumuri pe cat posibil
neaglomerate
Vremea a tinut cu noi si am fost foarte norocosi
asta pentru ca peste o luna au fost inundatii
catastrofale in unele locuri prin care am trecut
Am avut in vedere urmatoarele pregatiri
1- Banii necesari Dupa ce am facut platile
utilitatilor si cheltuielile curente lunare , am strans banii
ramasi din trei luni din pensie , chirie de incasat si
mici lucrari
de electronica S-a adunat o suma
acoperitoare fata de necesarul estimat

2- Rezervarea cazarii Am rezervat cu luni de
zile inainte numai cazarile din Sibiu ( cu 80 lei camera
dubla la pensiune ) si Baile Herculane ( la Hotel
Ferdinand 3 stele cu 210 lei camera dubla , mic dejun
si acces la consultatie si bai incluse ) cu un avans de
250 lei Celelalte rezervari le-am facut pe parcurs prin
internet
3– Bagajele Am pus in bagaje schimburile de haine
necesare pentru vreme calda si rece dar nu prea multe ,
insa specific acestei calatorii au fost hainele pentru
tinuta festiva In total am avut 2 genti de voiaj mari ,
apa minerala si cosul de nuiele cu alimente de picnic
( zacusca , masline naturale , „ slana„ am luat de la
Sibiu, rosii si castraveti care s-au dovedit a fi rele ,
ceapa uscata ,cateva conserve de peste , salam de
Sibiu , branza telemea veche , cascaval si paine cu
cartofi ardeleneasca , am primit la Sibiu de la Luci o
branza telemea foarte buna )
4 – Masina Am cumparat un set nou de
„incaltari„ de vara Am reparat micile defecte existente
si am luat ca rezerva ulei si antigel Impreuna cu sotia
am facut curatenie temeinica in interior si exterior
Masina mea Ford Fiesta , mica , s-a dovedit a fi
suficient de incapatoare si economica ( consum 7 l /
100 km pe drum de deal si munte in majoritate ) si a
mers fara probleme la drum

5 – Gradina Am curatat gradina de buruieni pe
cat am putut , am semanat ce mai aveam de semanat ,
tomatele erau plantate deja , dar cel mai important ,
le-am udat cu suficient de multa apa Asta pentru ca o
parte dintre tomate in acest an (ca experiment impotriva
ploilor acide care cred ca genereaza mana pe plante )
le-am acoperit cu folie si placi de policarbonat
transparent si deci trebuiesc udate in lipsa apei de la
ploaie Am lasat in grija ficei mele Oana si a
cumnatului meu sa ude rosiile in timp ce sunt plecat

Rosiile inflorite

Castravetii infloriti
La rugamintea colegului meu de liceu si prieten Tica
din Sibiu ( el si sotia sa Luci au organizat toate
intalnirile de aniversare a terminarii liceului , si le

multumim pentru aceasta ,intotdeauna au fost gazde
foarte bune ) am luat cu mine 70 de rasaduri de tomate
din Dobroesti ( de aici din sud din „ regat „ ) din
soiurile „ din batrani „ ce produc rosii mai putine pe
inflorescenta
dar mari , zemoase fara structura
interioara celulozica pronuntata si foarte gustoase
Rasadurile au fost cam lungi fiind intarziata plantarea
lor dar le-a pus mai adanc si a fost bine in final Sa
vedem ce fructe vor face la Sibiu
6 – Pasarile de curte Le-am curatat incinta lor
Incepand cu luna mai ele dorm afara din cotet pe
balustrade din lemn sub sopron ( asta este bine pentru ca
in cotet se umple cu paduchi de gaina si nu exista
solutie radicala de exterminare a lor , se ajunge si la a da
foc cotetului pentru a scapa de ei si oricum iar apar ,
sunt ca mustele ) Am lasat pasarile in grija cumnatului
meu , sa le dea dimineata o jumatate de galeata de
boabe ( porumb , grau si floarea soarelui ) si cate 5 litri
de apa de doua ori pe zi ( parte din apa o risipesc , ca
gaina) Ca recompensa va lua in jur de 5 oua pe zi
( ouatul in aceasta perioada e in descrestere dupa un
maxim de 18 oua pe zi ) iar la final un cocos

7 – Casa Casa si curtea , au ramas in grija Oanei
iar in timpul zilei cumnatul va vizita curtea pentru
pasari Catelusa mea Bela oricum pazeste curtea tot
timpul

B Ziua 1 – Bucuresti ,Ploiesti ,Rasnov ,
Pastravaria Albota , Avrig , Sibiu
Etapa 1 – Valea Prahovei
Joi 12 mai , deci in zi de lucru , am pornit
la drum in jur de ora 9 prin Centura Bucuresti
spre autostrada catre Ploiesti Autostrada a fost
libera si am vazut ceea ce critica toata lumea , lipsa
utilitatilor pe traseu Are si o parte buna este mai
placuta fata de plictisitoarea Autostrada a
Soarelui,sigur este mult mai scurta
Am ajuns rapid in Ploiesti orasul lui
„ Nenea Iancu „ Ce lucruri interesante putem
vedea in Ploiesti ? Muzeul I.L.Caragiale ,
Muzeul National al Petrolului si ceva foarte
interesant , Muzeul Ceasului Hai sa facem o
vizita imaginara sa vedem cum arata acum
dupazeci de ani de cand l-am vizitat

Organizat la initiativa prof. N.I.Simache in 1963
muzeul a primit in 1972 in folosinta casa Luca
Elefterescu construita in 1830
Casa a fost
reabilitata 3 ani si muzeul a fost redeschis in 2016

Muzeul are un fond de 4000 de exemplare
In muzeu sunt expuse :
- ceasuri foarte vechi : pendula din lemn
construita in 1634 , ceas cu cadere de apa
(Londra) 1654
- ceasurile ce au apartinut unor personalitati
- ceasuri facute de mesteri celebri
- ceasuri muzicale si alte exponate valoroase
Continuand calatoria am ajuns in Campina
atestat in 1503 ca oras de vama , mai tarziu orasul
se va dezvolta odata cu folosirea petrolului
Campina este orasul cu cele mai multe zile
insorite din tara ( aproximativ 50 % zile pe an )
Facem o oprire imaginara In oras putem vizita
Castelul Iulia Hasdeu cu istoria sa cunoscuta
si Muzeul Nicolae Grigorescu , pictorul nostru
national

Am oprit calatoria si pentru a merge in
vizita la Sam ( prietenul meu cel mai apropiat ) si
Anca in (1) Telega la casa lui natala Daca nu
sunt acasa voi lasa un bilet pe FB lui Anca sa stie
ca i-am cautat
Oricum eu voi evoca acum momentele
foarte placute petrecute in compania lui Sam cu
care am o prietenie din primul an de studentie ,
legate de excursii la munte , muzica Top 20 a lui
Cornel Chiriac din anii 66-71 ( pe care o trageam
pe magnetofonul cu lampi Tesla B3 de la Europa
Libera , o comenta Mitu ) , intamplari din caminul
de studenti el fiind un inginer artist si „ un hatru
bun de glume„
Cea mai veche amintire documentata este
din excursia din anul patru de facultate inceputa
in Tabara de la Costinesti unde stateam la cort
langa tabara si intram la masa in tabara fara tichet
de masa sa servim o ciorba la supliment Am inotat
pana la epava din Costinesti , acum o vad ca o
nebunie periculoasa
Dupa tabara am plecat in Muntii Retezat cu
cortul , am vazut lacurile alpine , vaile largi cu
grohotisuri si rezervatia naturala Retezat cu
vegetatie abundenta La poalele muntilor am
vizitat ruinele Sarmisegetuza

Pe ultima imagine din Retezat se vad 2 corturi
langa Lacul Bucura , iar ultimele 2 imagini sunt
ruinele Amfiteatrului Sarmisegetuza si Camera
leilor

Dupa facultate cand deja lucram ca ingineri
l-am vizitat de mai multe ori la Telega , eu eram
casatorit si aveam deja copii Iata o fotografie in
fata curtii casei lui pe malul raului Doftana ( eu

eram subtirel , aveam doar 65 kg ) impreuna cu
sotia si baiatul nostru trecand puntea
In acele vizite am fost de multe ori la Lacul
de acumulare Paltinu in apropiere de Telega
pentru baie si plaje Barajul cu inaltimea de 108 m
si coroana de 455 m a fost dat in functiune in 1971
Am vizitat deasemenea de multe ori Baile
Telega cloro-sodice cu temperatura de 30 grade
care
sunt recunoscute si in Europa ca
tamaduitoare pentru reumatisme si afectiuni osoase
Mult timp lacurile sarate au avut malurile
neamenajate

I-am vizitat pe Sam si Anca la Telega mai recent in
iulie 2013 cand am „ pus „ de un gratar „ cu de
toate „ Am avut si o salata de vara perfecta tot
„ cu de toate „
Dupa masa abundenta Sam a ales solutia
cea mai sanatoasa , o plimbare la Crucea
Domnitorului din Melicesti Sam este un om al
muntelui antrenat dar pentru mine recunosc a fost
mai greu la deal ( nu mai am de mult 65 kg ci un
surplus de 30 kg , cate 0,8 kg / an ) , noroc ca
„ ne-a tras „ dupa el si in final a meritat tot
efortul , am fost rasplatiti cu imagini foarte
frumoase si informatii interesante

In urmatoarele doua zile ne-am mutat la
Sinaia unde am facut doua excursii despre care
vom vorbi la timpul potrivit
Drumul spre cruce foarte frumos ,prin satul
Melicesti este pe stradute cu piatra spalata de apa ploilor
, flancate de garduri simple de lemn , verdeata si pomi
fructiferi La final in varful dealului ( 800 m ) o imagine
minunata a dealurilor si satelor din jur Crucea pusa in
anul 1866 prin aprobarea autoritatilor de la acea vreme
este in amintirea vizitei Domnitorului Carol I ( mai
tarziu Regele Carol I ) in cautarea unui loc pentru
construirea castelului sau Datorita superstitiei ( calul
regelui si-a rupt aici piciorul ) castelul a fost construit
in final in Sinaia ( Peles )

Intrerupem călătoria imaginara
si
continuam calatoria din Campina trecand prin
Comarnic spre (2) Sinaia
De aici incep
statiunile turistice din Valea Prahovei si traseele
montane Aici am facut multe excursii in cei
mai frumosi ani , ai studentiei
Dati-mi voie sa intrerup iarasi imaginar
calatoria mea pentru a va face cunostinta cu
colegii mei de facultate cu care am facut multe
excursii de neuitat în aceasta zona
Vom vorbi putin si despre Facultatea de
automatica , despre profesia de automatist si
despre profesorii nostri din acea vreme ,asta
deoarece ma simt mandru , fericit si norocos sa
apartin acestei comunitati Fac aceasta prezentare
pentru cei care ne cunosc putin sau deloc
In 1966 s-a infiintat Facultatea de automatica
ca o necesitate a momentului , comunismul a luat
credit de la FMI iar tara a intrat in dezvoltare
industriala (a fost perioada acceptabila a traiului )
pana in 1980 ,dupa aceast
an s-a hotarat
returnarea accelerata a banilor imprumutati dar
nu a fost posibila din profitul industrial deoarece
era modest , ci din mancarea de la gura oamenilor
(a fost perioada dezastroasa sfarsita cum stim )

Automatica a avut o atractie deosebita printre
cei care indrageau matematica si fizica Au venit
cei mai buni , desi concurenta a fost de doar doi pe
loc (au fost universitati cu 20 pe loc ) s-a intrat cu
8,50 daca imi amintesc bine (eu am intrat cu 9,08
adica 10 la matematica si in jur de 8 la fizica asta
pentru ca subiectele date la admitere erau cele mai
usoare in Gazeta matematica si Gazeta de fizica
unde am activat constant in liceu )
Au intrat aproximativ 200 de studenti , dar
exigenta profesorilor a fost foarte mare si a facut
ca in anul I sa ramana repetenti aprox. 30 la
Analiza matematica ( dintre cine ? , dintre cei care
intrasera cu minim 8,50 la Automatica ! )

Au intrat la Automatica , am fost colegi si
suntem prieteni buni toti sibienii din generatia mea
care formam constant echipa de olimpici a
scolilor din Sibiu ( Radu , Calin , Mitica de la
Scoala Medie nr. 3 si Nelu , Monica de la Scoala
Medie nr. 1 )
In fotografie sunt colegii de camera in anul I :
Mavro , Mitica , Nelu , Calin , Rica si Radu ( ii
gasiti pe toti pe FB )
Automatica este o stiinta multidisciplinara ,
in proiectarea si realizarea sistemele automate se
utilizeaza cunostinte si tehnica din domenii cum
sunt : mecanica , electrotehnica , electronica ,
calculatoare hard si soft , pneumatica , hidraulica ,
s. a .
Automatica este utilizata in toate domeniile
vietii , asta pentru ca sistemele automate
indeplinesc un singur rol aparent simplu :
mentinerea constanta a unei marimi indiferent de
care domeniu apartine marimea
Pentru a putea realiza sisteme automate avand
acest rol aparent atat de simplu a fost nevoie sa
terminam o facultate de 5 ani si sa dedicam
intreaga viata acestei profesii care ne-a adus
satisfactii deosebite
Am studiat discipline din : 4 feluri de
matematica , 6 domenii specifice ale fizicii , 6

discipline dedicate structurii sistemelor automate ,
3 domenii principale de aplicatii si alte discipline
auxiliare
Profesorii nostri au fost cei mai buni ,
pionierii automaticii la acel moment in tara ,
competenti , apropiati de studenti si suficient de
exigenti si corecti Au format o generatie de
ingineri automatisti si calculatoare , pe noi , cei
care am fost la randul nostru pionierii inceputului
si dezvoltarii automatizarii industriei romanesti
si a tehnicii de calcul de conceptie romaneasca asa
cum au fost ele cu bune sau mai putin bune in acea
vreme Se cuvine sa le cinstim memoria , cei mai
multi profesori
nu mai sunt printre
noi
Odihneascase in pace

In imagine Comisia la Examenul de diploma
1971 Prof. dr . membru corespondent al academiei
– Cornel Penescu - la Bazele si teoria sistemelor
automate , Prof . dr . Sergiu Calin – (decan) –la
Regulatoare automate , Prof. dr . Simion Florea –
(prodecan)- la Elemente de executie
Am avut succesiv indrumatori pentru
doctoratul meu pe prof . C . Penescu iar dupa
disparitia lui pe prof. S . Calin , finalizat cu brevet

Sandu, Mitica si Prof. dr . Vlad Ionescu

Sandu,Mitica , Prof. dr. N. Spranceana si Florin

Automatica utilizeaza notiuni cum sunt :
cauza si efect , intrare , stare si iesire , reactie
inversa negativa care stabilizeaza sistemul
Automatica este o profesie a amanuntelor ( in
circuitele automatului conteaza orice firicel fiind
esential bunei functionari , uneori conteaza o
zecime de milimetru cum este cazul telecomenzilor
in gama 2,4 Ghz , se utilizeaza nanotehnologii ,
etc. )
In automatizari electrice si electronice lucram
cu elemente pe care nu le vedem ( nimeni nu a
vazut cum circula electronii in conductoare ) dar
le simtim
si masuram efectele : caldura ,
magnetism ,lumina ,etc.
Automatica a adus in modul meu de a fi
deformari profesionale , cum sunt pierderea in
detalii si simtul dezvoltat de critica (pornind de
la faptul ca orice sistem automat stabil compara
intrarea cu ieșirea , ce se dorea la intrare cu ce se
obtine la iesire ) care au avut in viata mea influente
negative dar si pozitive
Automatica este o profesie pe care „nu poti
sa o parasesti „ , colegii mei si-au pastrat meseria
nu au devenit politicieni sau oameni exclusiv ai
banilor , ei apartin clasei de mijloc si isi traiesc
viata in echilibru Au simtul realitatii si al

masurii , sunt oameni corecti si cinstiti care nu au
avut de a face cu autoritatile statului
Dupa aceasta oprire vom porni iarasi la drum in
excursii imaginare in Valea Prahovei și în
Muntii Bucegi pe care le-am facut candva Veti
cunoaste colegii mei impreuna cu care m-am
simtit minunat in acele calatorii
Pentru ușurința urmaririi călătoriei reale și a
celor imaginare am intocmit harta obiectivelor
turistice vizitate cândva de mine în zona Valea
Prahovei și a munților invecinati ei
Cu linie dubla sunt notate traseele auto iar cu
linie plină groasa este notat traseul călătoriei
actuale
Pe harta sunt numerotate urmatoarele obiective
turistice : 1-Telega , 2-Sinaia , 3-Cumpatu , 4Piscu Câinelui , 5-Stana Regală (Poiana Stanii ) ,6Cota 1400 , 7-Cota 2000 , 8-Varful cu Dor , 9Furnica , 10-Piatra Arsă , 11-Cascada Urlatoarea ,
12-Caraiman și Crucea Caraiman , 13-Babele ,
14--Zanoaga , 15-Bolboci , 16-Padina , 17Pestera , 18-Gura Diham (Valea Cerbului ) , 19Poiana Izvoarelor , 20-Diham , 21-Omu , 22Malaiesti , 23-Trei Brazi , 24-Poiana Secuilor ,25Cetatea Rasnov , 26-Cheile Rasnoavei , 27-Pestera

Rasnov , 28-Poiana Brașov , 29-Postavaru ,30Cascada Tamina , 31-Clabucet Sosire , 32-Clabucet
Plecare , 33-Susai , 34-Garbova , 35-Sapte Scări ,
36-Piatra Mare , 37-Ciucas , 38-Muntele Roșu ,
39-Plaiul Foii , 40-Curmatura , 41-Busteni ,42Azuga , 43-Predeal , 44-Timisul de Sus , 45Timisul de Jos , 46-Dambul Morii , 47-Sacele , 48Brasov , 49-Sinca , 50-Sercaia , 51-Mandra , 52Bucium , 53-Codlea , 54-Sfantu Gheorghe , 55Miercurea Ciuc , 56-Targu Secuiesc
, 57Rasnov , 58-Bran , 59-Moeciu , 60-Zarnesti , 61Poiana Marului
In primul rând in Sinaia sunt de vizitat :
Castelul Peles , Cazinoul Sinaia , Manastirea
Sinaia si Muzeul George Enescu
la Vila
Luminis in cartierul Cumpatu
Eu le-am vizitat cu ani in urma , multe
informatii gasim din abundenta pe internet
Apoi în (41) Busteni putem vizita Palatul
Cantacuzino în cartierul Zamora
După ce vom vizita obiectivele turistice din
orase vom face călătorii imaginare cu auto , cu
telecabina sau la pas pe trasee în muntii
inconjuratori

Castelul Peles a carui construcție a început în
1873 ca proprietate a Regelui Carol I ( 18661914) a fost inaugurat în 1883
Sălile de vizitat sunt : Holul de onoare ,
Biblioteca regală , Sali de : arme , muzica , maura ,
florentina , teatru , concerte , Apartamentul
imperial Mult mai multe informații găsim pe
internet

Cazinoul din Sinaia a fost inaugurat în 1913 cu un
spectacol realizat de Alexandru Davilla iar în final a dat
un recital George Enescu
Au participat familia regală și Titu Maiorescu care
era primul ministru în acea vreme .
„Trenurile de plăcere „ aduceau zilnic sâmbăta și
duminica în jur de 800 impatimiti ai jocurilor de noroc
Existau sali de joc pentru : ruleta , joc de cărți , remi ,
sah , table și tintar
Azi cazinoul a devenit Centrul Internațional de
Conferințe având 12 sali plus alte facilitati pentru
organizarea de evenimente diverse

Sala oglinzilor

Sala de teatru

Mânăstirea Sinaia a fost ridicată de Mihai
Cantacuzino în 1695 ca urmare a vizitei și a amintirilor
plăcute de la Muntele Sinai
În biserica Mânăstirii Sinaia se afla sarcofagul
lui Take Ionescu fost prim ministru în timpul Primului
Război Mondial
Casa memoriala George Enescu

„ Simplitatea în viața este adevărata libertate „
sunt cuvintele marelui muzician George Enescu
El a fost un apropiat al Casei Regale și un
favorit al reginei Elisabeta care l-a sprijinit să-și
termine studiile Enescu avea propriul apartament
rezervat la mansarda Castelului Peles unde era
deseori invitat sa sustina recitaluri
Cu banii stransi din turneele în America și-a
construit propria casa în apropiere deCastelul Peles

Vila Luminis din cartierul Cumpatu a fost
construita în 1926 în stil brancovenesc cu multă
lumina naturala în interior din dorinta lui Enescu
Enescu a locuit în ea pana în 1946 iar în 1947 a
donato statului În 1995 a devenit Casa memoriala

Dormitorul foarte modest al muzicianului

Palatul Cantacuzino

Bucuresti (Muzeul Enescu)

Palatul Cantacuzino Busteni

Palatul Cantacuzino Busteni a fost construit în
1911 de Gheorghe Grigore Cantacuzino(Nababul )
fost primar al Bucurestiului de doua ori și fost
prim ministru de doua ori în jurul anului 1900
Palatul este în stil romanesc iar interiorul în
stil romantic În exterior și în special în interior
palatul are multe elemente de valoare , in interior
friza de picturi votive cu ilustri membri ai familiei
Palatul Cantacuzino Bucuresti construit în 1902
, prin mosteniri succesive a apartinut Mariucai
recasatorita în 1939 cu George Enescu

