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Autorul aduce mulțumiri și întreaga sa
recunoștință actualei conduceri UPET care a înțeles
și a acordat tot sprijinul pentru apariția „Monografiei”
(în versuri) și, implicit, pentru „Jurnal și istorie...”
socotit ca o completare (în proză) a Monografiei.
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Prefață
Ideea de a scrie această carte care să pună în evidență
istoria relațiilor dintre o mare Uzină și un mic Institut, a
venit din nevoia de a face cunoscută o perioadă de 40‐45 de
ani (ultima) din existența a două entități care au însemnat
ceva pentru industria românească.
Simțind că mulți dintre colegii din UPET au manifestat o
dorință reală de a se reaminti cât mai multe lucruri despre
„viața” marii Uzine (UPET) am considerat util să prezint
unele dintre cele mai interesante aspecte ale muncii mele
de peste 40 de ani, dintre care cca. 20 de ani la UPET și
peste 20 de ani la Institut.
Acestea sunt:
 Facultatea și armata;
 Activitatea la UPET;
 Activitatea la Institut;
 Diverse acțiuni și evenimente;
 Oameni care au fost etc.
În momentul venirii mele la UPET, în anul 1967, marea
Uzină se pregătea să aniverseze în 1972 100 de ani de la
înființare (1872). Despre istoricul înființării uzinei, cititorul
poate consulta lucrarea „O monografie a marii uzine UPET –
în versuri”, apărută la Editura ZVEN din Târgoviște în 2018,
Capitolul „Contextul istoric”.
Din primele zile am remarcat căldura cu care am fost
primit, de la Director la foști colegi de facultate și alți
cunoscuți, încât aș putea afirma că Uzina mi‐a întins o mână
9
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sau, altfel spus, m‐a luat la braț, dându‐mi mari speranțe
pentru viitorul meu ca inginer.
Tot atunci, în anii ’70, se punea la cale constituirea unui
mic Institut, separat de Uzină, care să „atace” problematica
cercetării și proiectării din domeniu. Concret, un colectiv de
proiectanți din UPET a fost transferat la IPCUP (Institutul de
Proiectare și Cercetare Utilaj Petrolier) din București. Sediul
colectivului era în Târgoviște. Transferul s‐a făcut cu data de
01.07.1970, conform art. 11 Lit. „a” din Legea nr. 1/1970.
Acesta a fost embrionul din care avea să se înființeze, în
viitorii ani, micul Institut.
Conducerea primului colectiv a revenit domnului
inginer Andrei Teselschi care avea deja o experiență de mai
bine de 10 ani la UPET și care se remarcase prin compe‐
tență, pricepere și, mai ales, capacitate de reprezentare a
instituției, cum puțini o au.
Trebuie spus că tot ce s‐a făcut în acest colectiv de la
înființare (devenit apoi Atelier de Proiectare respectiv,
proiecte pentru produse noi), a avut, în proporție
covârșitoare, destinația UPET.
Între timp, Atelierul de Proiectare și‐a mărit, atât
numericul de personal, dar și clienții pe care‐i deservea
(celelalte uzine producătoare de armături), beneficiarul de
bază rămânând UPET.
Către sfârșitul anilor ’70, mai exact în anul 1979,
industria românească se confrunta cu o mare provocare!
Statul român a luat decizia majoră de a‐și asigura
independența energetică, luând măsuri de mare anvergură,
dar și de mare curaj pentru construirea în România a
primelor centrale nucleare, a fabricii de apă grea și de
dezvoltare a capacităților de producție destinată exportului.
10
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Domeniul nostru, armăturile industriale, a fost implicat de
la început în această acțiune de nivel național prin pregătirea
unor specialiști în echipamente destinate energeticii nucleare
la Institutul de Reactori Nuclearo‐Energetici – IRNE București‐
Măgurele în perioada octombrie‐decembrie 1979.
Printre aceștia se aflau:
 Ing. Neagu Mircea – IPCUP București, Filiala Ploiești;
 Ing. Burlacu Nicolae – IPCUP București, Filiala Ploiești;
 Dr. Ing. Stoica Matei – UPET Târgoviște;
 Ing. Gabrian Ion – UPET Târgoviște și
 Dr. Ing. Poșchină Ion – atunci Director la Liceul
Industrial de pe lângă UPET.
Iată că, în această mare acțiune, UPET și cu Institutul
lucrau „mână în mână” sau altfel spus, erau „condamnate”
să colaboreze.
Mai departe, în anii ’80, s‐au demarat programe
complexe de pregătire a industriei românești pentru
asimilarea echipamentelor necesare, mai întâi, la Fabrica de
Apă Grea, iar apoi la Centrala Nucleară. Concomitent cu
acestea, pe linie de colaborare cu țările socialiste, România
trebuia să exporte echipamente pentru centralele nucleare
de tip sovietic (VVER).
Toate acestea aveau ca furnizor important – UPET
Târgoviște.
Intre timp, Atelierul de Proiectare de la Târgoviște a fost
completat cu un al doilea, începând cu 01.04.1978, tot din
cadrul UPET, de data aceasta conducător fiind Dl Ing.
Nicolae Fântână, un reputat specialist, mulți ani Șeful
Secției de Armături. Atelierul său a preluat proiectarea
tehnologică a produselor noi.

11
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Un salt important pe linia organizării și dezvoltării
capacităților de cercetare și de proiectare în domeniu s‐a
făcut în anul 1985, când printr‐un Decret din noiembrie, s‐a
înființat la Târgoviște, pe „scheletul” celor două Ateliere,
„Centrul de Cercetare Științifică și Inginerie Tehnologică
pentru Armături și Echipamente de Reglare și Siguranță”, pe
scurt, CCSITAERS, în structura organizatorică a IPCUP
Ploiești1. Este vorba despre Decretul Nr. 348/1985.
Trebuie însă menționat faptul că acest Centru s‐a
dezvoltat prin concentrarea unui număr important de
specialiști, cca. 100 de ingineri din totalul de cca. 250 de
persoane, dar baza materială (dotări, echipamente,
aparatură etc.) a suferit enorm dată fiind lipsa cronică (atât
la început cât și pe parcurs) a acestora.
Dar problemele și responsabilitățile „Centrului” erau
uriașe, egale cu acelea ale tuturor agenților economici
implicați în Programul Nuclear.
Primul Director al Centrului a fost Dl Dr. Ing. Ion
Poșchină numit aici începând cu data de 01.01.1986, dar
activitatea dânsului s‐a redus doar la 6 luni, căci în iunie
1986 a fost numit Director General la UPET.
Așa se face că, în vara anului 1986 în luna august,
printr‐o decizie a Centralei de la Ploiești de care aparținea
Centrul, am fost numit Director la CCSITAERS (micul
Institut). Decizia Nr. 1789/05.08.1986.
După decembrie 1989 Centrul a trebuit să se separe de
IPCUP Ploiești pentru a se putea organiza ca societate comer‐
cială, devenind astfel o structură de cercetare‐proiectare de
sine stătătoare pe care am numit‐o tot micul Institut.
1

Între timp, în anul 1985, IPCUP București a fost transferat integral la Ploiești.
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Denumirea acestuia era SC. CEPROAR SA, conform unei
Hotărâri a Guvernului Petre ROMAN din mai 1991, respectiv
HG 359/30.05.1991 (CErcetare – PROiectare – ARmături).
De data aceasta pot să spun că eu am luat la braț micul
Institut și am plecat cu el mai departe într‐un mediu
economic cu multe necunoscute.
Rod al colaborării neîntrerupte dintre UPET și Institut a
fost înființarea, în 1991, a Comitetului Român pentru
Industria de Armături (CRIA), organizație neguverna‐
mentală, profesională care a adunat în rândurile ei pe toți
producătorii, proiectanții și comercianții de armături din țară.
Asociația – afiliată la Comitetul european de profil
(CEIR) și‐a propus, prin statut, să‐și protejeze membrii săi, să
comunice cu organele de conducere ale statului și să
pregătească industria de armături la nivelul cerințelor de
piață ale Uniunii Europene, lucru care s‐a realizat încă din
anii 1994‐1995.
Se poate spune că Asociația CRIA, care „a rezistat” 15
ani, a asigurat agenților economici români toate condițiile
pentru pătrunderea pe piața europeană și nu numai.
Din păcate, măsurile economice ce au urmat după anii
1995‐1996 prin care, unul câte unul, agenții economici au
sucombat, a condus la situația de neînțeles, de dispariție a
industriei autohtone de armături la nivelul anilor 2000.
Cu toate dificultățile prin care am trecut, îndrăznesc să
spun că relațiile UPET – Institut manifestate pe timp de
40‐45 de ani au devenit o stare de spirit ce va rămâne în
memoria multora ca o realitate incontestabilă.
Încă de la început, aduc la cunoștința cititorului că
JURNAL și ISTORIE este „construit” pe date, însemnări,

13

Jurnal și istorie despre o mare Uzină – UPET

evenimente sau fapte „trăite” de autor, așa încât acesta are
un pronunțat caracter autobiografic.
Însă, structura și conținutul lucrării sunt „dominate” de
activitatea autorului la marea uzină și apoi la micul institut
încercând astfel să evit unele critici care au apărut după
publicarea MONOGRAFIEI în anul 2018.
M‐am străduit să dau un sens și să prezint date reale,
cu privire la istoria uzinei sau a institutului, inclusiv prin
capitole care, la prima vedere, nu ar avea legătură cu
aceasta. Exemplu: capitolului 1 și 2 (introductive) sau
capitolul 3 („Facultatea și armata”). În acest mod sper să fie
observat caracterul unitar și coerent al lucrării care mai
poate fi privită și ca un tablou al istoriei celor două entități
completat cu o serie de date și informații din domeniul
cultural, sportiv etc., urmare a numeroaselor deplasări
efectuate în străinătate. În plus, autorul emite unele puncte
de vedere și soluții cu privire la probleme reliefate în
cuprinsul lucrării.
Dar, despre toate acestea, voi istorisi pe îndelete în cele
ce urmează, așa cum am afirmat mai înainte. Și, chiar dacă
acest jurnal istoric2 reflectă activitatea mea, sunt convins
că mulți dintre colegi se regăsesc aici într‐o măsură mai mică
sau mai mare!

2

Prezenta lucrare poate fi socotită o completare a Monografiei (în versuri),
publicată de autor în 2018, de data aceasta ca JURNAL și ISTORIE (în proză),
așa cum se menționează în EPILOGUL la MONOGRAFIE. Cu acest prilej,
autorul aduce din nou mulțumiri actualei conduceri a UPET pentru acordul
de publicare a MONOGRAFIEI și, implicit, a lucrării JURNAL și ISTORIE.
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Capitolul 1 (Introductiv)

LOCALIZAREA ÎN TIMP
A ISTORIEI NOASTRE
Perioada de timp în care se desfășoară „istoria noastră”
poate fi socotită începutul anilor ’70, mai exact anul 1962,
când eu am intrat la facultate, iar sfârșitul este marcat de
anul 2007 când am încetat activitatea profesională și m‐am
pensionat.
Am inclus aici și cei cinci ani cât a durat facultatea,
pentru că atunci am îndrăznit să visez că voi deveni inginerul
ce urma să lucreze într‐o mare Uzină cum este UPET‐ul.
M‐am orientat către o facultate tehnică din domeniu,
încă din clasa a XI‐a, grație unei recomandări ce a venit din
partea Institutului de Petrol, Gaze și Geologie din București
care și‐a trimis un cadru didactic – Asistent David Ion de la
Catedra de Hidraulică – prin liceele târgoviștene, în
primăvara anului 1962.
Mai mult decât atât, în acea perioadă, marile Uzine
recrutau tineri absolvenți de liceu, le întocmeau un dosar de
candidat și le asigurau o bursă pe perioada studiului, dacă
aceștia aveau situația bună la învățătură, iar la terminarea
facultății se încadrau în Uzina respectivă.
Având un frate care lucra la UPET de cca. 10 ani, acesta
„a intrat pe fir” cu cei de la Personal care, după ce au
constatat că îndeplinesc condițiile, mi‐au făcut dosarul de
candidat pentru I.P.G.G. București.
15
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Postfață
Așa cum am prezentat în „jurnal”, am avut realizări și
neîmpliniri în munca mea, am luptat greu și, uneori,
motivat, pentru a face ceva.
Dar, un lucru m‐a călăuzit și anume acela de a face să
trăiască posibilul, așa cum spunea Cezar Petrescu despre
romanul său ÎNTUNECARE!
În continuare voi prezenta un citat din BART D. EHRMAN,
autorul cărții PETRU, PAVEL și MARIA MAGDALENA,
București, Editura Humanitas, 2011 [3].
„Și noi vorbim despre trecut pentru că e relevant ceea
ce se întâmplă astăzi; și noi ne re‐prezentăm ceea ce știm și
gândim și credem în moduri care contează pentru noi; și tot
noi căutăm să înțelegem trecutul în încercarea de a înțelege
lumea în care trăim astăzi”.
Nu întâmplător se spune că cine nu‐și cunoaște trecutul,
nu poate avea viitor!
Am convingerea că „jurnalul” meu aduce unele clarificări
adeseori punctuale, legate de perioadele de timp pe care
le‐am trăit și care ar putea prezenta interes pentru cititor.
În POSTFAȚĂ pot să mai spun că am avut unele
dificultăți de „documentare” în sensul că nu dispuneam de
sursele de inspirație scrise cândva și a trebuit să apelez la
memorie sau chiar la „martori”. Am consultat, astfel, sute
de foști salariați ai UPET.
Este posibil să fi păcătuit în alegerea formelor de
exprimare, acestea fiind specifice unui inginer care este
obișnuit cu statistici, cifre, date sau alte asemenea.
287
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După cum spuneam în „jurnal”, mă pot considera autor
de cărți (tehnice), în total reușind să fiu coautor la patru
astfel de lucrări (tehnice).
De asemenea, am scris numeroase articole publicate în
reviste de specialitate, iar pe vremea Asociației CRIA al cărui
vicepreședinte eram, am condus redacția revistei
ARMĂTURA timp de peste 10 ani.
Mărturisesc că‐mi venea mai ușor să redactez lucrări
tehnice, decât să‐mi scriu „jurnalul”. De aceea și influența
„tehnică” pe care a primit‐o scrisul meu în „jurnal”.
Una peste alta, sunt bucuros că am încercat să fac o
prezentare a activității mele, sper, într‐un limbaj accesibil,
care poate trezi în mintea cititorului un interes sau
curiozitate despre unele fapte, întâmplări, evenimente din
viața unui om pe care le traversăm fiecare dintre noi, dar pe
care le comunicăm mai greu prin scris.
Recunosc că „jurnalul” meu putea fi scris cu mai mult
aplomb, cu evidențierea unor momente din viața mea și a
entităților unde am lucrat, care ar putea atrage mai mult
cititorul, cu utilizarea unor expresii sau figuri de stil mai
plăcute, dar mi‐a lipsit curajul (așa cum am recunoscut în
cuprinsul „jurnalului”) și am încercat, pe cât posibil, să‐mi
păstrez stilul caracteristic unui inginer (mai la îndemână),
completat cu ceea ce mi‐a mai rămas din stilul literar pe
care‐l deprinsesem din liceu.
A fost o luptă permanentă pe care am dus‐o pentru a
asigura „jurnalului” un echilibru între cele „două stiluri (de
inginer și cel literar)”, luptă pe care nu știu dacă am câștigat‐o.
Cititorul va hotărî acest lucru!
În ceea ce privește „învățăturile” pe care am încercat să
le evidențiez, acestea sunt, fie prezentate direct, fie se pot
288
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înțelege fără a se explicita.
M‐aș bucura dacă aceste „învățături” ar fi remarcate de
către cititor așa cum am încercat eu să le prezint în „jurnal”
și mi‐ar face mare plăcere ca, unele dintre acestea, să fie
luate în seamă de către cei tineri sau foarte tineri.
Ar fi o dovadă că „jurnalul” meu și‐a atins scopul și
anume de a transmite ceva interesant pentru cititor și, mai
ales, pentru tânăra generație.
Am „scormonit” în însemnările mele din toată viața, în
amintiri și chiar în discuții cu cei apropiați pentru a aduna și
a pune pe hârtie cele mai însemnate momente din viața
mea încercând să le prezint și altora. Cum se spune, m‐am
apucat de scris și nu cred că este ceva rău în asta. Așa s‐a
născut „jurnal și istorie” despre o mare Uzină și un mic
Institut. Metaforic vorbind, jurnalul poate fi socotit
„Poezie”, iar istoria „Adevăr” cu trimitere încă o dată la
opera POEZIE și ADEVĂR a lui GOETHE [4].
Trebuie să recunosc că, un rol important în
determinarea mea de a scrie „jurnalul”, l‐a avut Părintele
Paroh GHEORGHE CHIVULESCU, Ctitorul Bisericii Eroilor, al
Bisericii Buna Vestire, al Bisericii din Brătești, fondatorul
Căminului de Bătrâni aparținător Bisericii Eroilor și altele,
care m‐a îndemnat să consemnez faptele și evenimentele
trăite de generația mea, astfel încât tinerii care vin după noi
să aibă imaginea asupra oamenilor care au făcut ceva
pentru oraș, județ și țară, lucruri care se șterg nepermis de
ușor din mentalul colectiv.
Aduc mulțumirile mele nepoatei RALUCA, „redactorul
jurnalului”, dar și D‐lui Ing. Ion ANGHEL – Editura ZVEN care
m‐au înțeles și au reușit în bună măsură să‐l facă accesibil
tuturor, precum și colegilor mei, Prof. Mircea MARINIUC
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(prieten din liceu), Ing. Rodica MURGOI și Ing. Andrei
TESELSCHI (de la Institut), care au venit cu sugestii și
propuneri în faza de manuscris, aducând un plus de
siguranță și încredere în finalizarea acestuia! De asemenea,
sunt profund recunoscător soției mele, IULIA MARIANA, care
m‐a ajutat mult la identificarea și clarificarea numeroaselor
„nume” cuprinse în carte.
În același timp, sunt recunoscător Domnilor Teh. ENE
CONSTANTIN (COSTICĂ), IONIȚĂ MARIN și NICOLAESCU
PETRICĂ (foști salariați la UPET) care m‐au ajutat să
completez și să clarific multe aspecte legate de marea Uzină
UPET!
Speranța mea este că acest JURNAL și ISTORIE, poate fi
privit ca varianta în proză a MONOGRAFIEI marii Uzine
UPET (apărută în 2018) cu prilejul împlinirii a 145 de ani de
la înființare (1872), iar peste trei ani (în 2022) va ajunge la
150 de ani.
La fel, aduc calde mulțumiri D‐lui Ing. Chimist IONESCU
SORIN care m‐a sprijinit mult în demersul de a scrie o
monografie și, implicit, UN JURNAL ȘI ISTORIE cu tema
despre marea Uzină UPET și micul Institut CEPROAR.
În încheiere îndrăznesc să afirm că JURNAL ȘI ISTORIE
este chemat (așa cum menționam în capitolul 5.3. despre
cartea ELEMENTE DE EXECUȚIE), în principal, să micșoreze
decalaje și, mai puțin să conserve succese.

Matei STOICA
30.11.2019
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ANEXE
Anexa 1
Evoluția conducerii UPET
(perioada 1945‐2003)

















Col. Antonescu Dumitru
Ing. Ciorănescu Constantin
Ing. Dordea Nicolae
Costea Teodor
Putinică Constantin
Urzică Vasile
Ing. Stanatiev Ion
Lăceanu Ion
Ing. Cristescu Eugen
Ing. Tănăsoiu Gheorghe
Ing. Tzitzeclis Constantin
Dr. Ing. Poșchină Ion
Ing. Cucu Valeriu
Ing. Petcu Ion
Ing. Banghea Oprea
Ing. Constantin Mircea

1944‐1945
1945‐1946
1946‐1949
1949‐1950
1950‐1951
1951‐1952
1952‐1953
1953‐1962
1962‐1965
1965‐1970
1970‐1986
1986‐1990
1990‐1994
1994‐1995
1995‐1997
1997‐2003

Nota 1: Numărul mediu de salariați la UPET:
Decembrie 1989 ≈ 13 000;
Noiembrie 2019 ≈ câteva sute (cu tendință de reducere în
continuare).
Nota 2: Cu voia cititorului aș adăuga la Lista Conducătorilor
UPET, pe D‐nul. Ec. Bordea Victor, Secretarul de Partid al Uzinei în
anii ’70 și Director de export, în anii ’80.
Dânsul a armonizat bine interesele de Partid cu cele economice,
sprijinind constant și eficient Uzina în momentele cele mai grele.
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Anexa 2
Evoluția conducerii Institutului
(perioada 1970‐2007)
Nume și
prenume
TESELSCHI
ANDREI
FÂNTÂNĂ
NICOLAE

Funcția

Perioada

Șef Atelier
Proiectare
Produse
Șef Atelier
Proiectare
Tehnologică

Aug.1986‐
Ian.199019

NICULESCU
ATHANASE

Ian.1990‐
Iun.1991

‐

1978‐1986

Coordonator
metodologic

POȘCHINĂ
ION

Director
CCSITAERS
Director
CCSITAERS cu
atelier Ploiești și
colectiv Bacău
Director
CCSITAERS,
independent de
IPCUP
Director
SC CEPROAR SA20

STOICA
MATEI

Ian. 1986‐
Iun.1986

MIHĂILESCU
ALCIBIADE
(până în 1985)18
MIHĂILESCU
ALCIBIADE
(până în 1985)
MIHĂILESCU
ALCIBIADE
(până în 1985)
NICULESCU
ATHANASE

1970‐1986

LAMBRACHE
DUMITRU

Director IPCUP

1978‐1986

Iun.1991‐
Iun.2007

‐

Notă: Numărul mediu de salariați la Institut:
decembrie 1989 ≈ 250; noiembrie 2019 = 0
(societate în curs de lichidare).
18

Din anul 1985, conducerea IPCUP a revenit D‐lui Director NICULESCU ATHANASE;
Din ianuarie 1990 CCSITAERS s‐a separat de structura organizatorică a IPCUP;
20
Din iunie 1991, CCSITAERS a devenit societate comercială pe acțiuni (cu denumirea
SC. CEPROAR SA.) cu profil de cercetare‐dezvoltare‐inovare, pe scurt INSTITUT de
CERCETARE, complet autonom din punct de vedere organizatoric și decizional.
19
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Anexa 3
Lista cu colegii din facultate – promoția 1967
Institutul de Petrol, Gaze și Geologie – București – Facultatea
de Mașini și Utilaj Petrolier
Grupa 437
Bălan Dumitru
Bujor Cornel
Bulichi Eugenia
Costache Ilie
Iordache Ion
Lincă Petre
Miclea Ștefan †
Mustață Elena
Onică Constantin
Pasăre Gheorghe †
Pelle Valen n †
Petre Minerva
Petrulian Florin
Popescu Constantin
Stănculescu Traian
Șovăială Vasile †
Tudor Panait
Ulmețeanu Silvia

Grupa 438
Bobaru Ion
Bostangiu Ilie
Cărbunescu Cornel
Câmpineanu Nicolae
Cruceru Gheorghe
Dascălu Ion
Dobrică Ion
Ghibănescu Octavian
Leucuția Șerban
Petrec Alexandru
Simandjuntak Gerhard
Staicu Constantin
Șerban Sena
Talle Petre
Tichie Elena
Voicu Lucia
Voiculescu Nicolae
Zaharia Corina

Notă: † ‐ colegi decedați
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Grupa 439
Anghelescu Lucia
Gălățeanu Adrian
Gradin Dan
Lupu Ion
Leonte Vasile
Matei Elena
Nițu Vasile
Pârâianu Ion †
Pop Petre
Popescu Nicolae
Sassu Traian
Sava Victor
Sterian Gheorghe †
Stoica Matei
Vâlceanu Ion †
Vintilescu Traian
Zaharia ion
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Profesorii din facultate
Woinaroschi Rudolf – Mecanică
(Decan)
Theiler George – Matematică

Luca Remus – Contabilitate
Dumitrescu Ion – Electronică

Oroveanu Teodor – Hidraulică

Marinoiu Vasile – Automatizări

Rașeev Dumitru – T.C.M.

Făgărășanu Ion – Termotehnică

Minoiu Ion – Organe de mașini

Antonescu Napoleon – Toleranțe

Dumitrescu Stelian – Automatizări Stoenescu Mircea – Desen tehnic
Teodorescu Ștefan – C.C.U.P.

Hussein Gheorghe – Desen tehnic

Bodnărescu Horia – Geometrie
descriptivă
Nițu Vasile – Electrotehnică

Predeleanu Mircea – Analiză
matematică
Țițeica Radu – Fizică

Ralea Valentin – Mașini unelte

Berzănescu Andrei – Mașini
hidraulice
Vlădescu Ion – Metalurgie

Posea Nicolae – Rezistența
materialelor
Bogdan Radu – Teoria
mecanismelor
Ionescu Gheorghe – Tehnologia
țițeiului
Pavel Alexandru – C.C.U.P.
Marcu Ion – Tehnologia
materialelor

Zeiger Simion – Economie
Clătici Olivia – Economie politică
Bugaeschi Leon – Teoria
mecanismelor
Popa Dumitru – Geometrie
analitică
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Anexa 4
Mesaj special după vizita la UPET efectuată de către
conducerea României pe 11.05.1967

„Felicităm colectivul Uzinei de Utilaj Petrolier din
Târgoviște pentru rezultatele bune obținute în producție și
pentru progresele dobândite în ridicarea nivelului tehnic al
produselor.
Urăm tuturor muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor
să obțină noi succese în îndeplinirea obiectivelor care le
stau în față pentru a contribui într‐o măsură din ce în ce
mai mare la dezvoltarea continuă a industriei noastre
socialiste.”
11 mai 1967

Semnături,
Nicolae CEAUȘESCU
Ion Gheorghe MAURER
Paul NICULESCU‐MIZIL
Maxim BERGHIANU
Manea MĂNESCU
S.S. indescifrabil
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Anexa 5
INFRASTRUCTURA UPET
pentru producție, calitate și servicii la nivelul anului 1986
I. Suprafețe de producție
1. Secția I – Prelucrări + montaj
2. Secția III – Racorduri speciale
3. Secția Turnătorie
4. Secția Forță‐tratament termic
5. Secția II – Armături industriale, inclusiv
extindere Secția a II‐a Armături
(hală etajată)
6. Secția VI – Armături speciale
7. Secția VII – Armături pentru CNE
II. Suprafețe administrative și sociale
1. Anexa teh. Secția I – Prelucrări (24 încăperi)
2. Anexa teh. Secția II – Armături (23 încăperi)
3. Anexa teh. Secția III – Rac. Spec. (12 încăperi)
4. Anexa teh. Secția V – Montaj (16 încăperi)
5. Anexa teh. Secția VI – Armături (11 încăperi)
6. Anexa teh. Secția II – Hala etajată (14 încăperi)
7. Anexa teh. Forja veche (3 încăperi)
8. Anexa teh. Forja Nouă (9 încăperi)
9. Anexa teh. Turnătorie (21 încăperi)
10. Laborator Turnătorie (12 încăperi)
11. Pavilion Laboratoare
și ateliere de proiectare (24 încăperi)
12. Anexa teh. Secția Mecano‐energetic
(13 încăperi)
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28.522 mp
8.081 mp
19.402 mp
8.492 mp

11.772 mp
5.184 mp
5.264 mp
3.368 mp
2.220 mp
480 mp
1.700 mp
996 mp
1.380 mp
112 mp
540 mp
1.755 mp
1.440 mp
1.040 mp
680 mp
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13. Pavilion administrativ central (35 încăperi)
14. Post de mișcare CFU (9 încăperi)

2.600 mp
80 mp

III. Suprafețe auxiliare
1. Magazie centrală de materiale
940 mp
2. Stația de compresoare și stații de transformare 480 mp
3. Atelier cromat‐nichelat
260 mp
4. Stație de pompare apă
120 mp
5. Fabrica de oxigen
144 mp
6. Stație acetilenă
64 mp
7. Centrală termică
1 100 mp
OBSERVAȚIE:
Suprafețele indicate sunt suprafețe desfășurate
Datele din prezenta anexă au fost furnizate de către
dl. ing. Aurel BĂLAN, Șeful Organizării Muncii pe UPET în 1986.
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Anexa 6
Cercul de prieteni ing. Aurel Bălan
Nume și prenume

Funcții deținute

Teselschi Andrei

Șef Atelier, Director Tehnic Institut

Tofan Gheorghe

Șef Atelier Secția Montaj

Bordea Victor

Director Export

Manta Ion

Maistru Întreținere Mecanică Ușoară

Mihăiescu Cristian

Șef Atelier Racorduri Speciale

Faur Petre

Profesor Liceu

Vartan Florin

Șef Atelier Montaj

Călinescu Leonard

Ing. Șef, Director Adjunct

Ene Constantin

Tehnician Proiectant

Mihăilescu Ion

Maistru electrician

Andrei Octavian

Șef Atelier Tratamente Termice

Tănase Toma

Șef Atelier Montaj

Gănescu Lucian

Șef. Serv. Investiții

Murgoi Dimitrie

Șef Secție, Director Sectoare Calde

Huiu Ispas

Șef Compartiment Energetic

Georgescu Sebastian

Șef Atelier Proiectare Utilaj Petrolier

Stoica Matei

Șef Birou, Director Institut

Staicu Dorin

Șef Secție, Șef Stand Doicești

Boboacă Vasile

Maistru Secția Montaj

Tudor Dumitru

Șef Secția a IV‐a

Bechet Paul

Șef Compartiment Protecția Muncii

Greculescu Gheorghe

Ing. Pr. Principal Col. Armături
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Pătrașcu Traian

Director Comercial, Șef Serv. Personal

Ionete Stelian

Director Fabrica ROTES

Iamandi Constantin

Contabil Șef

David Gheorghe

Inspector Personal

Bratu Eugen

Ing. Șef Sectoare Calde

Tudor Radu Florin

Șef Secție Montaj

Constantin Mircea

Director General

Nicolaescu Petre

Teh. Aprovizionare

Nistor Virgil

Șef Atelier Proiectare Sudură

Ștefan Nicolae

Șef Compartiment Tehnologic ‐ Armături

Tudor Panait

Șef Secție Armături și Șef Atelier Proiectare

Ianculescu Mircea

Ing. Șef Concepție și Director Tehnic

Avanu Mihai

Maistru Turnătorie

Lupu Gheorghe

Șef Secție Montaj

Bălan Aurel

Șef Organizare, Reprezentant UPET la
Moscova

Ion Aurelian

Șef Atelier Turnătorie

Banghea Oprea

Director Tehnic și Director General

Coroliu Nicolae

Șef Atelier Proiectare și Șef Secție Nucleare
Dată: 30.09.2017
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Autorul declară că prezentul volum îi aparţine şi că nu încalcă drepturile
intelectuale ale niciunei alte persoane. Drept urmare îşi asumă întreaga
răspundere, conform legislaţiei în vigoare, atât pentru forma,
cât şi pentru conţinutul volumului de faţă.
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