Întâlnirea de 40 de ani a absolvenţilor facultăţii de
AUTOMATICĂ, Promoţia 1971
17 septembrie 2011

Această definiţie a spiralei logaritmice care are la bază secţiunea de aur
caracterizează şi evoluţia noastră. Suntem schimbaţi evident, dar în
fond suntem aceiaşi, animaţi de acelaşi spirit colegial şi prietenesc ca
cel din anii facultăţii. Timpul nu face decât să adauge valoare acestui
sentiment.
SEMPER FIDELIS !

17 Zi mare de Întâlnire
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Ninge, 2010,
Gheorghe Samoilă
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Vivat academia,
vivant professores,
vivat membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet,
semper sint in flore!

Mai e doar o problema încurcată
Şi care-şi cere grabnic rezolvarea :
Să smulgem mării-nvolburate sarea
Ce zace inutil de dizolvată.
Şi să sporim cu ea discret savoarea
Ce se ascunde jalnic şifonată
Şi-atât de prăfuită şi uitată
Că nu i se mai ştie nici culoarea.
Dar nu-i uşor, efortul este mare
Şi nu se ştie nici dacă se poate
De-a câştiga prin fapte temerare
Ce s-a pierdut prin crunta laşitate.
Ar fi păcat, răsplata cea mai mare
Să fie doar un pumn de scoici sfărmate.
(Sare şi scoici)
Ştefan Diaconescu

Albescu Ioan
Nelu
După absolvire, în paralel cu activitatea
didactică, am fost lansat în activitatea
politică studenţească ajungând secretar
(ocupându-mă cu propaganda, ideologia
şi presa!!!!) al Comitetului Executiv a
Consiliului UASCR. În 1978, am fost
dislocat la revista “Ştiinţă şi Tehnică” ca
redactor-şef, activitate pe care am
continuat-o şi după 89 ca director al
societăţii nou înfiinţate. Am editat
revistele
Tehnium,
Modelism,
Psihologia, Infoclub (devenită ulterior
prin privatizare, PCWorld), Business
Tech International şi Anticipaţia,
precum şi almanahurile revistelor şi o
serie de cărţi de ştiinţă. În 1999 am
decis să mă retrag. Actualmente sunt la
Andreescu
CSB, îmi cultiv
hoby-ul înIoan
cadrul sitului
www.psihoteste.ro şi mă preocupă
educaţia nepoţicii mele, Smărănduţa.
M-am căsătorit imediat după absolvire
şi am doi copii, un băiat şi o fată.
ialbescu@csb.ro
0744633424

Algiu Mihai

Andreescu Ion
Monel
IPA Bucureşti, ICPSP Bucuresti, UTI
Bucureşti.
Căsătorit, o fată căsătorită şi stabilită
în SUA.
Pentru voi sunt acelaşi.

monell_2005@yahoo.com
0720004369

Atodiroaiei Mihai
Atos
1971-prezent:Universitatea
Politehnica Bucureşti, Conferenţiar
Căsătorit, o fată – Bianca Sandrina.
Studii:
Bsc.Warwick
Business
University U.K, Masterand în
Investment Management la City
University of London.
mihai_atodiroaei@yahoo.com
0753035635

Anghel Gheorghe

Antipov Valentin

Arcuşi Nicolae

Profesional: fabrică (FCE), institut
(ITC), firmă privată;
Realizări: (după standard-ul de la
ţară de la mine: o casă, un copil,
un
pom):
Efectiv: o casă (un apartament, la
bloc), 2 copii, câţiva pomi la ţară
Social: nepot, 2 copii şi ….
căsătorit;
Dorinţe: sănătate tuturor!
naktis@yahoo.com
0723 508 263

Borangiu Theodor
Doru
Universitatea Politehnica din Bucureşti
(1971-prezent), profesor universitar
din 1991.
Director al Centrului de Cercetare
CIMR
–
Computer
Integrated
Manufacturing & Robotics din 1994.
Coordonator Dept. Academic Initiative
& University Relations IBM Romania.
Predă cursuri la 8 universităţi EU din
1992-prezent.
Căsătorit, doi băieţi – Andrei (35 de
ani, medic) şi Ştefan (31 de ani, jurist).
Patru nepoţi: Matei (7 ani), Luca (2
ani), Victor şi Nicolas (< 1 an).
Vede (incă) lucrurile în alb şi negru,
ceea ce e demodat, se pare...
Bucuros să-si ajute oricând colegii.
theodor.borangiu@cimr.pub.ro,
0742 092 071

Baicu Ruxandra

Becea Aurel

Bold Dinu

Botez Constantin
Tinel
STMicroelectronics, Franţa, Paris, simplu: 20 de
ani în România la ICE Felix-Fabrica de
Calculatoare Pipera, 20 de ani în Franţa la
STMicroelectronics.
Căsătorit, a doua oară în Franţa, fără copii.
Consideră cea mai frumoasă perioada de viaţă
cea a studenţiei, restul după, rămâne doar o
schiţă neterminată... Multă stimă, consideraţie şi
afecţiune pentru toţi colegii care au ajuns la
vârsta de aur a înţelepciunii.
tbotez02@noos.fr
+33-643435807

Botu Alexandru
Sandu
IPA Bucureşti, cu două « escapade » la: IMSAT
Bucureşti si AMCO Otopeni SA.
Căsătorit, un băiat şi o nepoţică de 2 ani.
Trăieşte bucuriile la îndemână, fără să se mai
amăgească că ar mai putea repara ceva din
trecut.
Bucuros şi onorat să-si revadă oricând şi oriunde
colegii.
albotu@gmail.com,

0722334785

Bratu Traian

Un an la Piteşti, apoi din
1973 până în 1995 la I.P.A.
Bucureşti, după care am încercat
afaceri pe cont propriu şi nu am
reuşit. În 1997, la sugestia
rudelor mele, am început să mă
ocup
de
vânzarea
medicamentelor. Am construit în
Bucureşti o firmă de distribuţie a
medicamentelor care a devenit
foarte mare şi o reţea de
farmacii. Am avut două căsătorii
urmate de divorţuri. Nu am copii.
Sper să mai pot munci câţiva ani
buni.
traian.bratu@polisano.ro
0744572007

Branga Constantin
Guţu

Brezeanu Alexandru
Pupi

Buda Constantin
Costel

Căciularu Sorin
Căsătorit cu o fată şi un nepoţel de 3
ani (mă văd pe mine în urmă cu 60 de
anişori). Lucrez la IRE Israel de când
am emigrat, (un loc călduţ ca o
întreprindere socialistă) şi aştept
pensia (aici bărbaţii ies la 67 de ani).
Locuiesc în Rehovot, un orăşel în
centrul Israelului şi în teritorii am fost
numai când am făcut servicul militar
(şi
îmi
tremură
fundul).
In prima poză ne gândeam că o să
doborâm munţii, în a doua poate
reuşim să doborâm o femeie in pat.
Diferenţa între cele 2 poze: părul prost
părăseşte capul bun, restul e acelaşi
om şi la 20 ani şi la 60 de ani.
sescaciu@hotmail.com

Crihană Mihai

Căciulă Răzvan
În Statele Unite din 1974, am locuit în
New York unde am lucrat 25 de ani
pentru compania anglo-olandeză
Unilever. Din 2007, eu şi Liana ne-am
mutat în Houston, Texas unde lucrez la
Dow Chemical. Avem un băiat de 28
de ani care, din păcate, trăieşte
departe de noi, în Connecticut, dar ne
întâlnim cât de des posibil şi in fiecare
an la schi în Colorado. Am trăit mai
mulţi ani în străinătate decât in ţară
dar prietenii adevăraţi au rămas tot cei
din facultate, din liceu, din şcoala
primară. Aştept cu nerăbdare să
revăd prietenii şi colegii de la
facultatea de Automatică.

rcaciula@hotmail.com
1-203-247-1953

Chiriacescu Mircea
Chirică
Cred că mi-am împlinit visurile cu care,
acum 40 de ani, intram în viaţa
adevărată.
Am o meserie care-mi place, o soţie
care îmi dă mereu o stare de bine, o
fată (economistă) la casa ei şi un băiat
(inginer constructor) la casele altora.
Ca inginer, m-a atras mai mult partea
ştiinţifică, dar “succesurile” mele sunt
câteva invenţii brevetate şi o serie de
aplicaţii practice industriale, unele în
premieră naţională.
Poate nu e cine ştie ce, dar modestia şi
cumpătarea mi-au moderat idealurile,
iar satisfacţia lucrului bine făcut a dat
permanent sens vieţii mele.
m_chiriacescu@yahoo.com
0726.371.931

Ciurescu Doina - Ionescu

Constantinescu Cristian
Cristi
Locuiesc în Fort Collins, Colorado, în Statele
Unite, şi lucrez la Advanced Micro Devices.
Am ajuns în State acum 20 de ani, cu o
bursă IREX, la Universitatea Duke în
Carolina de Nord. Am decis să stau, când
mi s-a oferit o poziţie în cercetare, la
universitate. Periplul American a mai inclus
Universitatea din Urbana Champaign,
Illinois, şi Intel, în Oregon. Am avut ocazia
să lucrez la proiecte interesante, legate de
computere tolerante la defecte, inclusiv cu
Laboratorul Naţional din Los Alamos, New
Mexico. Am reuşit să-mi împlinesc un vis ce
părea imposibil în România comunistă, să
văd lumea, din Alaska până în Brazilia, şi din
America în Japonia. În plus, Colorado este
unul din cele mai frumoase state din uniune
şi are cele mai bune pârtii de schi.
cristian.constantinescu@amd.com
(001) 503-349-6344

Drăgan Dan

Cristescu Gelu
WECO Electrical Connectors după 20
de ani la NORTEL. Fidel în căsătorie
cu fidela Poloneză şi răsplătit cu o
genială fetiţă.
Luptător
pentru
supravieţuire,
rezistând pe baricadele vieţii fără
proteste. Practicat multe meserii
posibile, propus chiar a fi Bulibaşă în
camp. În căutarea Adevărului atât de
aproape dar şi intangibil asimptotic.
Bucuros
pentru
miracolul
redescoperirii colegilor.
newtech@aei.ca,
450-443-2833 (Canada)

David Rodica

Diaconescu Mihai

Dohotaru Radu

Diaconescu Ştefan Stelian
22 ani la ITC Bucureşti, 18 ani la
SOFTWIN
Căsătorit, doi băieţi.
Emoţia provocată de evenimentul
reîntâlnirii dupa 40 (!) de ani îmi
induce o stare lirico-filozofică a
întrebărilor languros-stupide. O viaţă
întreagă nu am reuşit să aflu de ce
ne-am învârtit pe aici. Voi aţi aflat?
Eu nu. Dar dacă tot suntem pe aici,
atunci, probabil, merită să fim! Cum
să fim? Nici pe asta nu o ştiu, aşa că
am trecut de la "de ce?" la "cum?"
cu acelaşi (in)succes. Adică am căzut
din lac în puţ. Dar, cel puţin, din
fundul puţului se zăresc stele!"
sdiaconescu2001@yahoo.fr,
0724252394

Drăghici Tatiana

Drăghici Radu

Dumitrescu Jeny

Drulă Gheorghe
Gigi
Evoluţie profesională: Fabrica de
Calculatoare Electronice 19711991, Laser Computer 19911995, FELIX Telecom 1995prezent.
Căsătorit, doi băieţi, o nepoată.
Împarte încă timpul între
Platforma Pipera şi casa din
Mogoşoaia unde se regăseşte în
sânul familiei şi naturii. Trăieşte
emoţia revederii colegilor ca un
motiv de intensă bucurie.
drula@felixtelecom.ro
0744878557

Dumitru Gheorghe

Dumitriu Silviu

Fara Silvian

Farca Alexandrina
Stătescu

Fătu Ion

Firoiu Viorel

Frumuşanu Ioana - Sterescu
12 ani de IPA, căsătorită cu colegul meu de grupă
Nicu Sterescu, doi copii şi trei nepoţi. In 89’ am
emigrat în Canada – Montreal, unde, în 14
luni familia mea s-a reunificat. Ne-am reînceput
viaţa pe continentul american; şcoala excelentă pe
care am avut-o (IPB - Automatica) ne-a
ajutat mult. Profesional, m-am specializat în
domeniul de Quality Assurance/Testing pentru
sisteme informatice de timp real.
Am o familie unită, multi-culturală precum
societatea de pe aceste meleaguri: fata, căsătorită
cu un canadian anglofon, băiatul cu o canadiancă
francofonă, iar nepoţii afară de franceză si engleză
vor vorbi şi româneşte.
Prezentul e despre înlocuirea gradată a activităţii
profesionale, (câteva luni pe an de consultanţă), cu
preocupări mai pasionante de genul redescoperirii universului cu ochii nepoţilor.
isterescu@hotmail.com
1 514 697 9909

Georgescu Alexandrina - Petrescu
De la absolvire până la pensionare în
2010, cu o consecvenţă demnă de
admirat, am lucrat 39 de ani în
proiectare, la IPA Bucureşti.
Sunt căsătorită din 1972 cu Mirel
Petrescu, alături de care sunt şi
acum.
Avem doi copii şi o nepoţică.
Locuim in Bucureşti şi
după
pensionarea lui Mirel sperăm să ne
bucurăm mai mult de tihna unei
vieţi la ţară, la Stâlpeni, aproape de
Câmpulung
Muscel.
alixpetrescu@yahoo.com
0722373817

Fetcu Dinu

Florescu Şerban

Giuglan Daniel

Grădinaru Viorica - Mihalcea
IWA Qld (part time) şi studentă la
AIAS – Brisbane.
Am lucrat în România la IPA şi
CIETA (1971-90).
Un partener, un băiat, o noră, 4
nepoţi (5, 9, 10, 12 ani).
Mă bucur când pot fi de folos
familiei şi celor care îmi solicită
sprijinul;
sper să trăiesc si
vremurile când omenirea va fi
din nou în armonie cu natura.
Onorată şi bucuroasă să ţin
legatura şi să mă revăd cu
colegii.
vioricalucia@yahoo.com.au;
61402300640

Gherghiţescu Manuela
Cojan

Golumbovici Dan

Guef Aurel

Gheorghe Petru

IPA Bucureşti timp de 25 de ani, în
prezent la Honeywell. Căsătorit, o
fiică, un fiu, un nepot de 1 an.
Trăieşte nostalgia anilor de
facultate. Bucuros să îşi revadă
colegii.
petru_gheorghe2000@yahoo.com;
tel : 0727221684

Ganea Petre

Georgescu Mircea

Gomoiu Gabriel

Hohan Ion
1972-1998: Universitatea Politehnică
București-cadru didactic titular; 1998prezent:profesor asociat;
*1998-2005:
RENAR-Organismul
Naţional de Acreditare-Fondator și
Președinte;
*1990-2008/2005-prezent:
FiaTestAcționar/Președinte
*15 cărţi în domeniile: Managementul
calității
/Fiabilitate/Măsurări
industriale/Diagnoză tehnică;
-2000/2003/2007-prezent: Evaluator al
Premiilor calităţii -Român/European
/Malcolm Baldrige(SUA);
*1973: Căsătorit, 2 copii- băiat: Andrei
Ioan (studii: Automatică și
Calculatoare-software și continuator la
conducerea FiaTest )- www.fiatest.ro și
fată –Maria Lucia (studii: creație
vestimentară -LISAA Paris ) - www.mlhshop.com
*1 nepoţică (va veni în curând)
hohan@fiatest.ro/tel:728538946;
skype:ion.hohan; www.fiatest.ro

Iacob Şerban
ISPE Bucureşti, din 1971, cu o
constanţă
demnă
de
admirat!
Căsătorit, o fată şi doi băieţi,
dintre care unul foarte mic şi
două nepoate.
Bucuros şi onorat să-si revadă
oricând şi oriunde colegii.
serban.iacob@ispe.ro,
0726418792

Iatan Doina

Ilie Romeo

Ilie Ştefania - Bădună

Ioana Mariana - Pietreanu
Am devenit după 20 de ani de la absolvire
expert

statistician,

specialist

în

statistică

economică, membru al Societăţii Române de
Statistică. Din cei mai recenti 40 de ani de viaţă,
eu am reţinut multe momente fericite, dar din
păcate încă mai ţin minte unele nefericite. Am
două mari realizări în viaţă, cei doi copii care
sunt oameni integri. Am şi evoluat puţin, privesc
viaţa cu mai mult umor faţă de cum o vedeam în
tinereţe. Profesional, încă nu am ieşit din
activitate, probabil mai sunt datoare, dar am
ajuns la starea de libertate, în sensul ca pot să
mă retrag oricând, fără strângere de inimă. În
facultate am învăţat să învăţ, ceea ce mi-a fost
de mare ajutor în carieră.
mariana.pietreanu@insse.ro
020 3514403 Mobil. 0740 100 497

Ionescu Dan

Ionescu Viorica - Milea

Ionaş Magda - Rafael
Căsătorită, plus o fată de 25 de
ani - studentă la psihologie
Locuiesc în străinătate din 1975
dar îmi aduc aminte mereu de
anii petrecuţi în România.
Am
lucrat
într-o
mare
întreprindere
de
aparatură
medicală. Acum sunt o tânără
pensionară.
magda_rafael@hotmail.com
972-04-8534830

Irimescu Dorin

Klein Ruth - Borosh

Sunt căsătorită şi am un băiat de 16 ani.
Cei 40 de ani: şapte ani de ucenicie la ISPE, aproape
şapte la Tehnion (Politehnica) din Haifa şi apoi încă
25 de ani la Universitatea ebraică din Ierusalim,
unde am schimbat câteva joburi. În ultimii ani lucrez
la Helpdesk, la centrul de calcul.
Am schimbat ţara, dar în mod esential nu m-am
schimbat: în cele din urmă, în orice loc, omul îşi
caută ceea ce îi este familiar, îşi formează o
societate, se familiarizează cu obiceiurile noi, se
pune la curent cu viaţa culturală luându-şi din ea
ceea ce i se potriveşte.
Muzica m-a pasionat dintotdeauna, cânt la vioară şi
mai nou la violă, un hobby în care investesc mult
timp şi energie şi care-mi dă multe satisfacţii.
Pentru mine e important că ceea ce-mi procură
plăcere şi satisfactie nu este dificultatea
problemelor rezolvate, ci reacţia pozitivă,
mulţumirea celor pentru care lucrezi.
Nu ştiu câţi ani voi mai lucra, dar sigur voi fi o
pensionară foarte ocupată.
ruthb@savion.huji.ac.il
97226730103

Lazăr Margareta - Chilim
Pe parcursul celor 40 de ani care s-au
scurs de la terminarea facultăţii (cum
sugerează şi încadrarea textului între
cele două poze), m-am căsătorit, am
crescut doi copii (care acum sunt şi ei
căsătoriţi şi realizaţi profesional) şi
mulţumesc lui Dumnezeu şi pentru cei
doi nepoţei minunaţi. În toată această
perioadă, am lucrat timp de 25 de ani la
Proiectare în cadrul FCE, apoi încă 8 ani
ca tehnoredactor la Editura Tehnică. Din
2004, sunt pensionară şi îmi ajut băiatul
la firmă, prin urmare nu pot să mă vait că
mă plictisesc. Iar acum mă bucur mult că
vă reîntâlnesc, dragii mei.
margaretachilim@yahoo.com
0212307871

Leinwand Sani

Lozneanu Gabriel

Loeb Eva - Sitzer

Mi-au trebuit 3 ani la ITC până ce
a ieşit la imprimantă prima
pagina cu logo-ul FELIX ! Cu
această comoară în valiză, am
plecat în 1975 în Germania. După
3 ani la un Institut de cercetari
seismice, au urmat 25 de ani de
factotum la DEC, Compaq şi HP începând cu programe pentru
VW, instalări de sisteme,
consulting … şi terminând cu 15
ani în calitate de conducător de
proiecte de telecomunicaţie.
În 2006 am părăsit câmpul de
bătaie ca să încep un “second
life” real: semestre de filozofie,
iudaism şi limba bibliei la
facultate, campionate de înot
naţionale şi internaţionale şi de
curând trecking. O săptămână
înainte de întâlnirea noastră voi
participa în Ialta la campionatul
european de înot.
Divorţată – prietenia românărusă nu a funcţionat, cu exceptia
rezultatelor palpabile:
un
computer freak (27) si o
avocată(26).
“Gaudeamus igitur, juvenes
dum sumus ! …”
eva_loeb@yahoo.com
0049-174-9217628

Lupşa Nicolae
Sunt căsătorit şi am 2 copii: Luciana
şi Radu, familisti la randul lor. Am
un nepot de 2 ani, bucuria noastră.
În excursia vieţii am trecut doar prin
doua gări: Facultatea de Matematică
şi Informatică a Universităţii BabeşBolyai din Cluj-Napoca şi Institutul
Naţional de Cercetare Dezvoltare
pentru Tehnologii Izotopice şi
Moleculare. În urma unei probleme
de sănătate, beneficiind de faptul că
la institut am lucrat in grupa a doua
de muncă, m-am pensionat. Nu am
timp să mă plictisesc şi încerc să fac
ceea ce nu am reuşit până acum.
llupsa@math.ubbcluj.ro
0264/561097 sau 0768/079459

Magda Radu Dumitru
Căsătorit, o fată.
Primii 20 de ani după absolvire,
la ICI Bucureşti. Din 1991, în
sectorul privat, la Computer
Sharing Bucureşti (PDG), cu
excepţia perioadei dintre 1997 şi
2001 când am fost partener în
Deloitte CE.
rmagda@csb.ro
+40744648380

Martinovici Mihai
Miţu
Cum să rezumi 40 de ani ... Bucurii, realizări,
eșecuri, regrete ... Puncte luminoase: familia,
câţiva prieteni, împărtășirea unor minunăţii
din jurul nostru cu cei dragi. Întunecate: nu le
uit,
nu
le
evoc.
Drumul meu pornește la ITC, trece prin FCE și
continuă la Toptech, IBM, și iar Toptech
(acum
Temenos).
Sunt căsătorit, iar fata mea, Andreea, a trecut
în anul II la Politehnică, tot la Calculatoare.
Îmi doresc să ne bucurăm cu toţii de lumea
secolului
XXI.
mihai.martinovici@gmail.com
0740 162 412

Manea Nicolae
Nicu
1966-1971: IPB Bucureşti, Fac. Automatică,
Secţia Calculatoare
* 1971-1991: ITC Bucureşti - CP1 din 1989
* 1992-2005: Întreprinzător privat (SMART
INFORMATICS SRL, SMARTNET SOFTWARE SRL)
* 2006-2011: Director IT la firma STEFADINA
COMSERV SRL - arhivare şi depozitare
documente (www.stefadina.ro)
* Distribuitor şi fan GNLD din 2000

* Căsătorit de 36 ani, o fată (29 ani) - Maria
Bordeanu, pictoriţă de şevalet şi designer 3D
(www.pictura.ro)
* Preocupat de sănătatea proprie şi a familiei.
nicolae.manea@gmail.com
0723541510, 0216101621

Manciu Georgeta Vasiliu

Mavrocordato Ioan

Mihai Costin Alexandru
În prezent director la EDCG-Informatica SRL
(Electronic Design & Consulting Group), iar
înainte la Fabrica de Calculatoare
Electronice (20 de ani) şi Est West
Informatique Roumanie (10 ani).
- 2 brevete de inventie si cateva inovatii
- 2 copii si un nepot de 9 luni . Înca activ in
dezvoltarea de software si sisteme de
automatizare si foarte bucuros sa participe
la noi proiecte.
costin.alex.mihai@gmail.com
0744631251

Mihai Narcis

Miriţescu Doina - Ionescu
Soţul meu, colegul şi prietenul
vostru Dan a plecat din 2006 întro lume mai bună. Sunt în prezent
pensionară şi cea mai mare
realizare a vieţii noastre este fiica
noastră Irina; în prezent, sunt cu
bucurie şi bunica băieţelului LucasDan !
doio48@gmail.com
0212125855

Miulescu Cecilia - Popa
Primii 20 de ani - în ţară - am avut trei
joburi: stagiul într-un combinat chimic,
proiectare la IPROCHIM/IITPIC şi IAMC
Otopeni. Următorii 20 de ani, în San
Francisco Bay Area, alte câteva job-uri. Am
crescut doi băieţi - Rareş şi Vlad - care au
studiat
Computers
(Science
and
Engineering) la UCLA, UC Berkley si US
California. Am crescut de mici şi doi câini
Chow – Chow, Simba si Uma (14+ani). În
sfârşit, am o nepoţică de o lună. Nu am
călătorit cum mi-am închipuit şi plăcut

să o fac, dar încă mai sper să văd câte
ceva. Îmi place natura, foarte mult
grădinăritul şi petrec mult timp în
grădina mea, sau vizitând frumoase
grădini particulare ca SJ Garden Club. Poate
că şi voi, ca şi mine, în diverse situaţii din
viaţă, vă reamintiţi brusc ceva anume din
anii studentiei?! Indiferent ce e, nu pot să
nu zâmbesc şi sufletul mi se umple de
nostalgie. cecilia.popa@gmail.com

Mocănaşu Ion

Moraru Gheorghe

Moscovici Semo Neacşu Liliana

Morogan Liviu
Trecut-au anii.....
A venit "numărătoarea bobocilor"?
Dar şi toamnele pot fi lungi şi frumoase,
vă mai amintiţi că atunci ne reîntâlneam,
la fiecare început de an? Ce zile frumoase
şi ce tineri eram!
morogan_romulus@yahoo.com
0747038470

Neicu Adrian

Ocheană Lucian

Movanu Constantin

Motoi Marin

Palada Mihai
Puiu
Pensionar (2010); FEA (1971-1973); ICPPG
Câmpina – CSP gr. II (1973-2005); PETROM –
OMV Ploiesti – Expert în electronică şi
automatizări (2005-2010).
Căsătorit, un băiat (Mirel – sociolog, 38 ani),
două nepoţele (Marta -11 ani şi Andra -6
ani).
Trăiesc liniştea zilelor de pensionare în
comuna Telega.
Amintirile legate de tinerete, de studenţie,
de prieteni şi de colegi nu mă lasă să
îmbătrânesc.
Sper că voi prinde, alături de colegii de
facultate, poate şi cei 60 de ani trecuţi de la
absolvire!
puiu.palada@yahoo.com 0742 054450

Panduru Ion
Pandi
Service calculatoare, sisteme
de securitate, fibră optică,
reţele de voce-date;
pictură; două inovaţii, patru
expoziţii personale;
- două fete: Ana Maria- Ama
şi Eva Gabriela- Iba
- două neveste, ultima
extraordinară;
- pensionar, pictor.
ionpanduru@yahoo.com
0734917432

Paraschivescu Dan Constantin
IPROSIN / IPROCHIM / CERNAVODAUnitatea
2
/
VICHEM-FRANCE
/
SNAMPROGETTI ROMANIA , companie a
SAIPEM ITALY.Peste tot am lucrat numai
automatizări industriale în Chimie sau
Petrochimie. Căsătorit. Un băiat: Mihai
Paraschivescu sociolog. Nepoţi: Nu încă...
Sport : Tenis de câmp, de câte ori am timp.
Întotdeauna dispus la călătorii în ţară sau
străinătate cu maşina proprie, avion, vapor,
autocar. Particip cu drag şi emoţie la toate

întâlnirile organizate sau spontane cu
colegii, pe care de fiecare dată îi percep
într-o lumină mai complexă, alta decât
i-am cunoscut în fragedă tinereţe, şi nu
mă refer la schimbările fizice inerente.
Pentru organizatorii acestor întâlniri
care isi dedică timp, muncă şi
entuziasm pentru a le face posibile în
condiţii cât mai bune am multă
recunoştinţă şi le mulţumesc.
dan. paraschivescu@saipem.com
0740077648

Papadopol Vasile

Pencea Florin

Pestroiu Daniel

Petrescu Lucian

Petrescu Constantin Craiova
Rică
ICI Bucuresti, Centrul de Calcul MECC,
UNITECH SRL .
Căsătorit, o fată şi un nepot de 2 ani.
Îndrăgostit de natură şi grădină,
înconjurat de familie şi prieteni la
locuinţa de weekend de la Breaza.
Întotdeauna promotor şi susţinător al
întâlnirilor noastre.
constantin.petrescu@unitech.ro,
0744559955

Petrescu Constantin Târgu Jiu
Mirel
Am lucrat în cercetare
21 ani la ITC,
din 1971 până în 1992 în laboratorul
de maşini de facturat şi contabilizat
şi sisteme cu microprocesor, apoi
7ani la redacţia Ştiinţă şi Tehnică şi
din 1999 până în prezent lucrez la
RADET Achiziţii Automatizări.
Căsătorit, la un an după facultate şi
după armată, cu colega Alice
Georgescu
Împreună raportăm cele mai bune
realizări, un băiat , o fată şi o
nepoţică de aproape 5 ani.
Adăugăm o bătrâneţe sprijinindu-ne
exemplar unul de altul şi
bucurându-ne de linişte estivală în
grădina casei de la Stâlpeni Muscel.
0723543703

Predonescu Ana
Sunt căsătorită, am serbat demult
"nunta de argint".
Am 2 copii, o fată şi un băiat, de
care sunt foarte mandră. Nu am
nepoţi (încă).
Am lucrat în multe domenii ale
specialităţii noastre, mai mult
software, dar şi hardware.
Ca locuri, ITC, ICE, un grup de
firme cu specific diferit şi acelaşi
patron, ASIBAN.
Am avut o perioadă şi funcţie de
conducere şi am muncit ca şef
mai mult decat ceilalţi.
Cred că voi încheia activitatea
profesională cu un domeniu care
a devenit "familial" (nu familiar),
avioanele şi testarea.
Dacă m-aţi întreba care e cea mai
importantă realizare din viaţa
mea, v-aş răspunde: familia mea.
Aştept cu emoţie revederea.
ana.predonescu@gmail.com
0723691337

Petru Valeriu

Pop Mircea

Popa Ioan

Popa Teodor
Am lucrat numai În informatică până
la pensionare, cu o mică întrerupere,
de 7 ani, cand am lucrat în mediul
bancar.
Căsătorit de o viaţă cu Gabriela
Talpan. 3 copii si 3 nepoti.
Trăim, majoritatea timpului, linistiti,
la Valenii de Munte.
teodor_teo.popa@yahoo.com
0726208012

Popa Iulian

Popescu Mihai

Popescu Ionel
40 de ani? Eu nu ştiu nimic de
asta. Sunt deabia la prima etapă
în activitate, ca proiectant
instalaţii de automatizare la
ICPET (sau ICSITEE?...sau
ICSITEEMR?...sau ICPET SA?...sau
ICPET-GA SA?). După ce termin
tot ce am de făcut aici, merg mai
departe.
popey@itcnet.ro
0722294858

Popescu Eugen

Radu Liviu
Profesional : 1971 – 2004 Centrul de calcul al
Ministerului Agriculturii
1971 -1986 inginer de sistem, analistprogramator
1986 – 1990 şef atelier analiză-programare
1990 – 1995 director adjunct
1995 – 2004 director
2004 - Prezent Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură
2004 – 2006 consilier
superior
2006 – 2010 şef serviciu Dezvoltare –
Implementare (Direcţia IT)
2010 – consilier superior
Literatură:
16 cărţi publicate
Membru al Uniunii Scriitorilor din România
Membru al Societăţii Române de Science Fiction
şi Fantasy
Ultimul premiu important : Premiul Ion Hobana
(acordat de Asociaţia Scriitorilor din Bucureşti şi
SRSFF) pentru cel mai bun volum fantasy în anul
2010 (volumul Lumea lui Waldemar)
Viaţa personală: Două fete, căsătorite – doi
nepoţi, al treilea se va naşte după întâlnirea
noastră, la sfârşitul lunii octombrie

liviu.radu@apia.org.ro

01213127308

Ritcher Raul Eduard

Samoilă Gheorghe Ştefan
Sam
40 de ani înseamnă un drum sinuos
presărat cu înfrângeri şi victorii la
capătul cărora sper să îmi găsesc liniştea
schimbând peisajul şi preocupările. Nu
înainte de a ne întâlni şi a avea o
necesară privire asupra trecutului. E o
condiţie a unui nou început.
În calitate de automatist nu voi lăsa
urme. În calitate de om, pot să spun că
voi lăsa un pom, o casă, un CD-ROM, o
culoare, o amintire şi împreună cu soţia,
doi băieţi aflaţi pe propriul lor drum.
Sigur că în lipsa banilor, ideile sunt cele
mai valoroase averi lăsate. Sper că vor
şti ei să le descurce mai bine. Simt că
drumul acesta mă întoarce acasă printre
nepoţi şi animale care vor răspunde fără
să îşi dea seama nevoii mele de tandreţe
adesea autocenzurată.
gsamoila@gmail.com
0744822245

Scarlat Mihai

Sârbu Sanda Pătraşcu

Stănciulescu Şerban

Sandovici Călin

Din 1971 până în prezent în
cercetare la ITC Bucureşti.
Căsătorit din 1972 cu colega de
facultate Stăncuţ Lucia. Avem o
fată care trăieşte departe de noi.
Ne plac călătoriile şi sperăm să
devenim bunici într-o zi
calin.sandovici@itc.ro
0742010807

Stăncuţ Lucia - Sandovici

După absolvire am lucrat la ICPIL
şi apoi în Politehnică de unde am
ieşit la pensie în 2010. Căsătorită
din 1972 cu colegul de facultate
Sandovici Călin. Avem o fată care
trăieşte departe de noi. Ne plac
călătoriile şi sperăm să devenim
bunici într-o zi
0212114003

Sterescu Nicolae
Viaţă de hoinar… intâi pe vapor, (Pescuit
Oceanic – Tulcea), apoi IPA, iar din 90’
existenţa
devine
mai
simplă:
6
ani Montreal, 13 ani New York, şi de vreo
trei ani oscilez între Paris şi Montreal.
Profesional, m-am specializat în probleme
de performanţă în baze de date relaţionale
- Sybase.
Mi-a dat cel de sus mult noroc, o soţie
curajoasă, (ea ne-a adus pe toţi în Canada),
doi copii foarte buni şi trei nepoţei.
În prezent, viaţa-i plină: consultanţă câteva
luni pe an, ocupat, (hmmmm… cu măsură),
cu generaţia nouă, şi în rest, cu ce spune
colega de facultate, Ioana.
nick_sterescu@yahoo.com
1 514 697 9909

Stoian Liviu

Şerbănescu Mihai
Mişa

Şoimulescu Andrei Vladimir
Am un băiat de 34 de ani care a
terminat Arte Plastice – secţia de
grafică, şi o nepoţică de un an care este
foarte
dulce.
Am lucrat timp de 26 de ani în tehnica
de calcul, la ITC, CCAB şi SIAT (acelaşi loc
de muncă cu denumiri diferite) unde am
participat la proiectarea şi realizarea
calculatoarelor Felix C32 si Felix C64 ca
şi a altor sisteme de calcul folosite în
industria
de
apărare.
De 13 ani lucrez la Felix Telecom în
domeniul comunicatiilor. Aici am
participat la proiecte de instalare
centrale telefonice digitale, reţeaua de
Passpoarte ATM şi reteaua optică de
transmisiuni Roedunet.
asoimu@gmail.com
0741693532

Ştefănică George
I.P.R.S-Băneasa, I.C.E. “ELECTRONUM“,
Grupul de firme “ BOND “.
Căsătorit , două fete.
În aşteptarea sosirii primului nepoţel.
george_stefanica@yahoo.com
0722647514

Talpan Gabriela - Popa
Căsătorită cu colegul nostru Teodor Popa.
Pensionată din 1995.
Din primăvară, până toamna târziu, locuim la
Vălenii de Munte, unde am reuşit să îmi fac o
grădină de vis.
Suntem amândoi îndrăgostiţi de plimbările cu
barca şi ATV-ul.
gaby_popa04@yahoo.com 0217262920

Tănăsescu Florica - Moldoveanu
De 40 de ani în învǎţǎmântul superior,
catedra de Calculatoare din POLITEHNICA
Bucureşti, profesor universitar din 1995.
In paralel cu activitatea academicǎ, multǎ
muncǎ de cercetare, care mi-a plǎcut. Am
colaborat cu universitǎţi din mai multe
ţǎri în proiecte europene, am fost
profesor invitat timp de 10 ani în
Germania. De 4 ani sunt prodecan al
facultǎţii de Automaticǎ şi Calculatoare
din UPB.
Activitatea cu studenţii mi-a oferit multe
satisfacţii şi bucurii. Studenţii, tinerii
asistenţi şi doctoranzii cu care lucrez îmi
insuflǎ permanent un sentiment de
tinereţe.
Am fost cǎsǎtoritǎ timp de 25 de ani, am
un fiu de 36 de ani şi un nepoţel de 5 ani.
Cei 40 de ani au trecut mult prea repede
pentru mine. Consider cǎ viaţa este
frumoasǎ şi, pentru ca timpul este
ireversibil, aş dori sǎ-mi ofere în
continuare momente de bucurie şi
fericire.
florica.moldoveanu@cs.pub.ro
0723336671

Tăbăcaru Tatiana Popescu

Tudor Florin

Truşcă Marian
Marele

Fondator și managing partner
grupul the CONSULTANTS.
M-am ridicat de mai multe ori
decât am căzut.
M-am reinventat de câteva ori.
Am ajutat câteva companii și
câţiva oameni.
Căsătorit, fiica și nepoţica de 1
an
și
jumătate,
cetăţeni
americani.
Întotdeauna
bucuros
ca,
împreună cu nevasta mea, să
descopăr oameni și locuri noi.
Fericit, de fiecare dată, de
revederea colegilor!

marian.trusca@gmail.com
0744540454

Tonghioiu Miron

Turbatu Victor

Valter Sorin

Varlan Virgil
1971-1992
IMSAT
SA
1992-2004 IMSAT International
SA
2004-2010 CONTROM C&I SA
din
2010
Rohrer
Servicii
Industriale
SRL.
Căsătorit,
un
băiat
......,
"refugiat" la Gruiu de Ilfov.
Trăieşte ce-i mai oferă viaţa şi
pentru cât timp va mai fi posibil.
Orice revedere a cunoscuţilor
aşteptată
cu
plăcere.
virgil.varlan@gmail.com
0744535861

Varna Mircea

Vasile Alexandra Monica - Polony

Să cutreieri lumea, să cunoşti
oameni noi este un lucru
minunat pe care il poţi face
teoretic toată viaţa. Să reînvii
tinereţea este posibil numai
prin amintiri, reîntâlnind foşti
prieteni şi colegi.
Locuiesc în Frankfurt, Germania,
am 2 copii, lucrez ca
Systemprogrammator
la
Cegelec, Aeroportul Frankfurt.
alexandrapolony@hotmail.com

Vasile Mihai

Vasilescu Olt Elena - Talpeş

Vasilescu Ion
Gogu

Vasilescu Mihai

Am lucrat 10 ani la ITC Bucureşti, după care
am "fugit" în Anglia (Londra). Am trecut de
la hardware la software, şi cu puţin noroc
am devenit specialist în UNIX Core, în
special Systems Drivers şi Schedulers. În
1984 am fost vânat de job hunters la
Londra şi mi s-a făcut o ofertă în Statele
Unite, la Aeronautical Radio Incorporated
(ARINC). De acolo, am trecut în 1988 la
AT&T Bell Labs, unde am avut norocul să
lucrez împreună, şi pentru, părinţii
Sistemului de Operare UNIX şi a limbajului
C , C++. Au fost cei mai frumoşi ani ai mei
din punct de vedere profesional. Tot acolo
lucrez şi azi, unde cu şanse, şi multă muncă,
am ajuns Exec. Assist. to Vice President
Maintenace Operations Systems. Am lucrat
iniţial în divizia UNIX, apoi am trecut în
telecomunicaţii
(transport
SONET,
Ethernet, IP Network). Azi lucrez în Mobility
(UMTS, LTE) şi în UVERS (bundle TV, Voice,
şi High Speed Internet over IP).
În viaţa privată: m-am căsătorit în 1981 cu
sora unei foste colege de-a noastră, fugită
în Anglia (Mihaela Partheniu), cu care am o
fată, care în 4 Iulie a împlinit 26 de ani
(născută în US). Am divorţat prin 1999, şi
recăsătorit cu o asistentă universitar de la
facultatea de medicină din Cluj, actuala
mea soţie. Planuri de viitor ? ... simplu, în 23 să ies la pensie, şi visăm să ne retragem
pe coasta de vest a Floridei.
mihai_nj@yahoo.com
0368810695

Văceanu Nicolai
Nini
Căsătorit, două fete. Un nepot şi
o nepoată.
Consecvent de 40 de ani la
acelaşi loc de muncă, ITC
Bucureşti, de unde sper să şi ies
la pensie.
Îi mulţumesc lui Dumnezeu
pentru toate experienţele şi
lecţiile de viaţă pe care mi le-a
dat să le trăiesc.
Aştept revederea şi sper să ne
putem simti măcar cateva ore ca
la douăzeci de ani.
Doamne ajută !
nicolai.vaceanu@itc.ro
0766445336

Vătui Florin
Căsătorit, o fată căsătorită în
Anglia, o nepoţică de 2 ani şi
4 luni, precum şi un nepoţel
“pe vine”.
Tânăr pensionar în curs de
reinventare.
Mereu bucuros să îşi revadă
colegii.
florin_vatui@yahoo.com
0212401048

Vintea Cristian

Viter Dan

Voican Dan

Vlădescu Dan

- COCC 3 ani
- ITC 18 ani
- ICE 5 ani
- Mobifon/Vodafone 11 ani
- Oracle deja 3 ani
Total 40 ani, cam mult.
Căsătorit, două fete, 1 nepot de
6 ani şi 2 nepoate de 3 ani.
Nu prea mai am timp liber.
dan.vladescu@yahoo.com
0722222003

Zaszlotzi Sigismund

Zisman Carol

Zăgan Dumitru
Mitică
Doctor inginer în Automatică
20 ani : ‘ 70 – ’90 -IIRUC Şef de
proiectare
20 ani : ’90 – ’11 -ZĂGAN ELCOM
SRL - microfirmă
proprie pentru
electronică şi automatizări (în special
în industria alimentară).
Căsătorit, soţia pensionată de la
bancă.
2 copii – fata - economist la bancă
- băiat, căsătorit - arhitect cu firmă
proprie. (lucrări mari, blocuri de
locuinţe sau sedii).
Zel_ro@yahoo.com
0722432576

Chiar dacă-n veci mi-umbri-vor norii
Splendoarea ierbii, semeţia florii,
Leac vom găsi, să nu ne doară
În ce păstrăm de-odinioară.
“Odă semnelor nemuririi”
William Wordsworth
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