ŞCOALA ROMÂNESCĂ DE ELECTRONICĂ DE LA ORAN
de prof.univ.dr.ing. Nicolae-George DRĂGULĂNESCU
Motto: "God, grant me the serenity to accept the things I cannot change, Courage to
change the things I can change, And wisdom to know the difference." (”Dă-mi, Doamne,
seninătatea să accept lucrurile pe care nu le pot schimba, curajul să schimb lucrurile pe care le
pot schimba şi înţelepciunea de-a cunoaşte diferenţa dintre ele.”) (Reinhold NIEBUHR)

1.INTRODUCERE
În dimineaţa zilei de 20 decembrie 1977 (un an de care-şi amintesc mulţi
concetăţeni datorită puternicului cutremur de pământ ce avusese loc în seara zilei de 4
martie 1977), la Aeroportul internaţional "Otopeni"1 al Bucureştiului, şase familii de
profesori2 ai Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii3 din Institutul Politehnic
Bucuresti4 - printre care mă aflam şi eu - se îmbarcau la bordul unui avion Boeing 737 al
companiei Air Algerie cu destinaţia oraşul Alger (capitala Algeriei5). Dacă, pentru cei
mai mulţi dintre colegii mei, acest voiaj reprezenta prima lor călătorie în exteriorul
României şi/ sau primul zbor cu avionul, pentru unii dintre ei această premieră a fost şi o
„invitaţie” ba chiar o poartă deschisă spre cunoaşterea multor altor state şi/ sau chiar spre
emigrare (un drept fundamental al omului, aproape deloc respectat în acel moment, în
România).
Pentru mine, acest eveniment reprezenta doar împlinirea unui vechi şi drag vis
(determinat de lecturile copilăriei) - să traversez Marea Mediterană şi să vizitez Africa.
Dorinţa mea era accentuată pe atunci de o anumită „tentaţie a interzisului” - perspectiva
oferită de acest continent unde urma să locuim şi să lucrăm timp de mai mulţi ani, de-a
putea, în fine, vizita, plecând temporar de acolo – dar fără viză de ieşire6 şi alte aprobări
birocratice impuse în România – statele Europei Occidentale, o zonă care era pe atunci
cvasi-total interzisă accesului „muritorilor de rând” din fostele ţări socialiste, inclusiv
celor din România!. De menţionat că, în 1977, aveam vârsta de 30 de ani (absolvisem
FET în 1970), eram asistent universitar şi că, pe tot parcursul copilăriei şi adolescenţei
mele, citisem cu mare interes şi nestăvilită curiozitate o mulţime de cărţi despre călătorii,
expediţii şi descoperiri geografice care descriau diverse continente, ţări şi teritorii mai
mult sau mai puţin îndepărtate de România.
După peste 3 ore de zbor, noi, cele şase familii de profesori români am ajuns, în
sfârşit, la aeroportul "Dar-El-Beida"7 (denumit ulterior "Houari Boumediene"8) din Alger.
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În prezent - Aeroportul „Henri Coandă”
Denumiţi oficial „cadre didactice”, de fapt – exclusiv tineri asistenţi şi şefi de lucrări (celelalte grade didactice conferenţiari şi profesori universitari - nefiind acceptate oficial pentru o asemenea „misiune” riscantă !)
3
În prezent - “Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei”
4
În prezent - “Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti”
2
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Fostă colonie franceză (între anii 1830-1962), Algeria are o istorie deosebit de bogată şi interesantă. Cu
o suprafaţă de cca. 9 ori mai mare decât cea a României, ea este cea mai mare ţară din Africa, din bazinul
mediteranean şi din lumea islamică. În 1981, populaţia ei era aproape egală cu cea a României (21 milioane
locuitori), cca. 2/3 din populaţie având sub 25 de ani, situaţie care determina un mare efort naţional pentru
educaţie.

6
Nu ştiam atunci că există şi vize de intrare pentru obţinerea cărora erau necesare atât un alt proces birocratic cât şi un
consum de resurse financiare, uneori important. Dar măcar, în cazul acestora, erai sigur că le vei obţine!
7
“Casa albă” (în limba arabă)
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Houari BOUMEDIENE (1932-1978) – al doilea preşedinte al Republicii Populare şi Democratice
Algeriene
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Eram aşteptaţi acolo de dl Mokrane - director adjunct în cadrul Ministerului algerian al
Poştelor şi Telecomunicaţiilor - care, după semnarea contractelor individuale „de drept
comun” (încheiate în baza unui acord de cooperare, ministerial, algero - român, semnat în
1974), a oferit fiecărui contractant o sumă consistentă în dinari algerieni (reprezentând
prima de instalare şi un prim salariu lunar), însoţindu-ne apoi la „check-in”-ul pentru
îmbarcarea în cel de-al doilea avion, cu destinaţia Oran - al doilea oraş algerian, după
capitala Alger (ca număr de locuitori).
După alte 45 de minute de zbor, în seara zilei de 20 decembrie 1977, am ajuns, în
fine, cu toţii, la destinaţie, aterizând pe aeroportul oraşului Oran. Acolo am fost
întâmpinaţi de jovialul Mustafa, Administrator al Institutului de Telecomunicaţii Oran,
care ne-a transportat imediat, cu mai multe maşini, la locuinţele ce ne fuseseră rezervate
într-un bloc/ HLM ("locuinţe cu chirii mici"). Toate cele 6 familii, abia sosite, au fost
găzduite imediat în acelaşi bloc/ HLM cu 16 niveluri, denumit “Residence Cité Puvis de
Chavannes” şi situat în El Hai Makkari, fost Saint Eugène, un cartier central din Oran.
Acolo, fiecare familie a primit un "logement de fonction” („locuinţă de serviciu"), adică
un apartament cu 2-3 camere curate, mobilate şi relativ bine echipate, chiar confortabile,
a căror chirie era modestă9.

Fig.1.2 - Privire de ansamblu asupra oraşului Oran.
În “Cité Puvis de Chavannes” - de fapt un enorm bloc cu 15 etaje, relativ modern,
construit prin anii `50 de francezi10, de la ferestrele căruia se putea vedea o superbă
9

Alţi profesori, inclusiv din FET, locuiau în alte clădiri din alte cartiere ale Oranului (de exemplu Dragoş
Ciurea, asistent în FET, cu soţia şi copilul locuia în Cité “La Grande Terre”).
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Algeria fiind o fostă colonie franceză, întreaga infrastructură a ţării (şosele, autostrăzi, construcţiile civile, militare şi
industriale, reţelele de distribuţie a energiei electrice, apei potabile şi gazelor naturale, etc.) era proiectată şi realizată
conform standardelor franceze. Locuitorii de origine franceză ai Algeriei erau denumiţi popular „pied-noir” (“picior
negru/ încălţat” – prin care se deosebeau de băştinaşii desculţi !!). Războiul de eliberare (1954-1962) a determinat
importante pierderi umane de ambele părţi precum şi exodul marii majorităţi a locuitorilor de origine franceză. În anii
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panoramă a litoralului Mării Mediterane (Fig. 1.2 şi 1.5) – locuiau câteva zeci de familii
algeriene, franceze (Bodilsky, Castaing şi Guedagnan), indiene (Vaidyanathan, etc,),
române (patru familii11 de profesori proveniţi tot din FET-IPB, ce lucrau acolo din 1973)
şi de alte naţionalităţi. Aici urma să locuim şi noi, cele şase familii12 de profesori din
FET-IPB sosite în Oran, de la Bucureşti, în seara memorabilei zile de 20.12.1977.

Fig.1.3 – Vedere din unghiul format de străzile Froment Costes (stânga) şi
Mostaganem (dreapta)

Fig.1.4. – Cité Puvis de Chavannes, în cartierul El Makkari (ex St.Eugène)
din Oran
(Notă: Săgeata de la etajul IV indică ferestrele apartamentului meu, în care m-am mutat în toamna
anului 1978, după plecarea lui Alexandru Popovici şi soţiei sale ce locuiseră şi ei acolo. De menţionat
că, iniţial mi se repartizase un apartament la etajul al 14- lea!)

1977-1981 numărul „pied-noir” - ilor care supravieţuiseră războiului de eliberare şi continuau să locuiască în Algeria
era foarte redus.
11
Acestea erau: Alexandru Popovici (ce predase mulţi ani Teoria transmisiunii informaţiei, fiind foarte apreciat, iubit şi
chiar venerat de majoritatea studenţilor mai multor promoţii ale FET, inclusiv a mea; în plus, în anul universitar 19691970, el fusese şi conducătorul proiectului meu de diplomă!) cu soţia, Ştefan Cserveny cu soţia, Ioan Nicoară cu soţia
şi Ion Luchian cu soţia. De menţionat că Ioan Nicoară şi Adina Luchian erau şi colegi de promoţie FET (1970).
12
Noii veniţi (titulari de contracte) erau: Marica Agoston cu soţul (Agoston Agoston - un excelent proiectant de aparate
electronice de măsură) şi copilul, Monica Popeea cu soţul (Aurin Popeea - un reputat inginer la Televiziunea Română),
Zamfira Petrică cu soţul (Dan Ciulin - un experimentat practician din industria electronică românească), Gabriel
Vasilescu cu soţia şi copilul, Iancu Ceapă cu soţia şi copilul, Nicolae-George Drăgulănescu cu soţia.

3

Blocul „Cité Puvis de Chavannes” era situat la capătul străzii Froment Costes
(Fig.1.3) - care începea din strada Mostaganem (o arteră intens circulată ce lega centrul
oraşului de zona de est a acestuia), traversa întregul cartier El Makkari (fost St.Eugène) şi
ajungea la ieşirea din Oran, spre oraşul Mostaganem, situat la est de Oran ...

Fig.1.5. – Vedere de neuitat de la ferestrele apartamentului meu spre
porturile Oran şi Mers El Kebir
Se înnoptase complet atunci când, după ce ne ocupasem apartamentele rezervate,
am început să ne cunoaştem vecinii de palier şi din bloc - mai ales algerieni şi francezi înainte de a fi invitaţi să luăm cina împreună de către compatrioţii şi colegii noştri din
FET care locuiau şi lucrau deja în Oran, de mai mulţi ani ...
În zilele următoare, am vizitat repetat, cartierul în care locuiam şi clădirile din
cartierul Es Senia al Oranului în care funcţiona Institutul de Telecomunicaţii din Oran
(ITO) - angajatorul nostru - în scopul de-a face cunoştinţă cu colegii, colaboratorii şi şefii
noştri precum şi de-a înţelege procesele, organizarea şi funcţionarea acestei şcoli de
ingineri, unii dintre noi începând chiar să cunoaştem unele reglementări şi proceduri ce ni
se aplicau, precum şi viitoarele noastre responsabilităţi în procesele de formare a
viitorilor “ingineri de stat” ai Algeriei.
Abia în februarie 1978 - după sărbătorirea Anului Nou şi sesiunea de examene din
iarnă, la începutul celui de-al doilea semestru – noii profesori sosiţi din România în 20
decembrie 1977 au fost solicitaţi să predea în mod regulat în cadrul Institutului de
Telecomunicaţii din Oran (I.T.O.) – prin prelegeri/ cursuri, seminarii şi/ sau lucrări de
laborator – la una sau mai multe discipline tehnice, exclusiv în limba franceză..
În ceea ce mă priveşte, eu am lucrat continuu în cadrul I.T.O., timp de aproape
patru ani, până în iulie 1981, când a trebuit să plec definitiv din Algeria, împreună cu
soţia, căci vizele noastre de ieşire (“valabil pentru ţările Africii”) expirau la 31 august
1981 şi nu au fost reînnoite. Dar contractele noastre individuale de muncă în Algeria,
erau încă în vigoare, la momentul solicitării aprobării I.T.O. pentru plecarea definitivă!...
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2. LA INSTITUTUL DE TELECOMUNICAŢII DIN ORAN (1977 - 1981)
Institutul de Telecomunicaţii din Oran (I.T.O. - www.ito.dz) a fost înfiinţat în
octombrie 1971, cu scopul iniţial de-a forma în Algeria, pe plan naţional şi pe două
„filiere” - “ingineri de aplicaţii” (IGAP) şi „tehnicieni superiori” (TS) - cadrele necesare
Ministerului Poştelor şi Telecomunicaţiilor, MPTT, din tânărul stat african (devenit
independent în 1962) denumit oficial Republica Populară şi Democratică Algeriană.
După ce a funcţionat timp de 4 ani într-un sediu provizoriu, în ianuarie 1975, I.T.O.
şi-a stabilit sediul permanent, cel actual13, în localuri special construite (Fig.2.1, Fig.2.2 ),
bine structurate şi echipate, situate pe şoseaua de acces (route d’Es Senia) spre aeroportul
din comuna Es Senia, situată în sudul oraşului Oran.
După 6 ani de funcţionare, în octombrie 1977, a fost inaugurată la I.T.O. o a treia
„filieră” de formare denumită „ingineri de stat” (IGE) - eveniment ce a determinat
necesitatea angajării unor profesori străini, inclusiv din fostele state socialiste.

Fig.2.1 - Sediul Institutului de Telecomunicaţii din Oran (mai 1978)
Înainte de a fi înfiinţat în 1971, I. T.O. - ca şcoală superioară de telecomunicaţii - a
constituit obiectul unui amplu proiect internaţional realizat şi finanţat de Programul
Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, PNUD, cu participarea unor experţi internaţionali.
Printre aceştia au fost şi câţiva foşti profesori ai generaţiei mele (promoţia 1970 FET) –
ca, de exemplu, Stere Roman14 (un excelent comunicator şi practician ce ne predase
13

Din anul 2008, I.T.O. (ce s-a numit timp de câţiva ani şi „Institut des Télécommunications Abdelhafid Boussouf”)
este denumit oficial Institutul Naţional al Telecomunicaţiilor şi Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicaţiei (INTTIC),
fiind subordonat atât Ministerului Poştelor şi Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiei (MPTIC) cât şi Ministerului
Învăţământului Superior şi Cercetării Ştiinţifice (MESRS). El şi-a menţinut linkul web iniţial (www.ito.dz).
14
Îmi amintesc cu mare plăcere de conferinţele prezentate personalului I.E.M.I. (în care am lucrat între anii 19701976), prin 1974-1975, de fostul meu profesor dr.ing.Stere Roman, pe tema organizării, echipării şi funcţionării
bancurilor de asamblare, reglaj şi testare utilizate în industria electronică El a fost surprins să afle că aspecte esenţiale
de management privind conformitatea, productivitatea şi eficienţa proceselor respective erau cvasi-ignorate de
personalul implicat din I.E.M.I. dar şi că predarea-primirea de la un schimb la altul a componentelor electronice (de
montat pe plăcile cu cablaje imprimate) şi a produselor neterminate se făcea, conform normelor financiar-contabile ale
epocii, prin inventarierea zilnică integrală a stocurilor existente la fiecare loc de muncă, pentru a se putea identifica
eventualele … furturi (!). Era o operaţie cronofagă şi ineficientă, dar nu conta căci trebuia respectată cu
sfinţenie!…După ce a aflat şi că mai toate componentele şi subansamblurile electronice ce fuseseră rebutate trebuiau să
fie, conform aceloraşi norme financiar-contabile ale epocii, distruse complet prin batere cu ciocanul (pentru a se evita
repunerea lor în circuitul comercial şi, astfel, posibila … îmbogăţire a unora!), a încetat să mai conferenţieze în
F.E.M.I./ I.E.M.I…!!. Peste doar câţiva ani avea să plece în Algeria şi, de acolo, să emigreze, definitiv, în Australia.
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cursul de Aparate electronice), Vasile Cătuneanu (pe atunci decan al Facultăţii de
Electronică şi Telecomunicaţii, FET, din Institutul Politehnic din Bucureşti şi fondator al
Catedrei de Tehnologie Electronică şi Fiabilitate din FET, ce ne predase cursul de
Tehnologie electronică şi fiabilitate), Ioan Teodorescu (fost prodecan al FET, care a fost
conducătorul tezei mele de doctorat, din 1985) şi Mariana Beliş (foarte apreciată de
studenţii acestei facultăţi, ce ne predase cursul de Măsurări electrice şi electronice).
Clădirile I.T.O. erau amplasate în sudul oraşului Oran (al doilea mare oraş al
Algeriei, după capitala Alger, situată la 450 km est de Oran) şi fuseseră construite pe un
teren de aproximativ 10 hectare, în apropierea altor instituţii de învăţământ superior ca,
de exemplu Universitatea de Ştiinţă şi Tehnologie din Oran (USTO), Şcoala Naţională
Superioară de Învăţământ Tehnic (ENSET), Universitatea din Oran, etc.
I.T.O. avea misiunea oficială de-a forma cadrele naţionale specializate necesare
„în toate domeniile de telecomunicaţii şi la toate nivelurile” (ca “ingineri de
stat”,”ingineri de aplicaţii”,”tehnicieni superiori"), precum şi de-a recicla şi asigura
formarea continuă a funcţionarilor din serviciile şi centrele Ministerului Poştelor şi
Telecomunicaţiilor, MPTT, din Algeria.
Realizarea acestei misiuni era pe atunci posibilă doar cu asistenţa tehnică,
metodologică şi didactică internaţională, asigurată de câţiva experţi15 ai Uniunii
Internaţionale de Telecomunicaţii (UIT) precum şi de numeroase cadre didactice
universitare ce aveau în Algeria statutul de “cooperanţi tehnici”. Acestea proveneau din
mai multe state europene (Franţa, Elveţia, România, Polonia, Ungaria, etc. – de limbă
franceză şi/ sau engleză), Asia (mai ales India - de limbă engleză) şi Orientul Apropiat
(de limbă arabă). Printre studenţii I.T.O. (denumiţi local „elevi”) se aflau – pe lângă tineri
născuţi în Algeria (fostă colonie franceză între anii 1830-1962) - şi tineri provenind din
alte state africane sau din Orientul Apropiat sau Mijlociu.

Fig.2.2 - Curtea Institutului de Telecomunicaţii din Oran (în vara 2007)

15

În anii 1978-1981 aceştia erau: italianul Carlo TODISCO (foarte simpatic şi căsătorit cu o peruviancă), polonezul Jan
SLAWINSKI şi Lindsay SAGE din Insulele Fidji.
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Printre foştii mei colegi algerieni cu care am colaborat în cadrul I.T.O. şi de care
îmi amintesc cu plăcere şi astăzi, după peste trei decenii, se aflau domnii Menouer
GHOMARI (director al I.T.O.), Miloud AMEZIANE (Şef al Departamentului
Metodologie), Bachir DJENANE (Director de Studii – IGE, Ingineri de stat), Mohamed
ZERIGUINE (Director de Studii – IGAP, Ingineri de Aplicaţii), Mohamed SOUAG (Şef
al Departamentului de Electronică), Sid'Ahmed RAHAL (Şef al Departamentului de
Informatică), Mohamed BENMALEK (Şef al Departamentului de Radiocomunicaţii),
Belaid MESSAOUD (Şef al Departamentului de Transmisiuni), Rabah HACHEMANI
(Şef al Departamentului de Comutaţie), Lakhdar OUARET (Profesor), Mohamed
KHALDI (Profesor).
Studenţii “filierei” IGAP (viitorii “ingineri de aplicaţii” ai MPT) studiau în anii
1978-1981 următoarele discipline (prin cursuri/ prelegeri, seminarii, lucrări de laborator
şi proiecte, pe parcursul a doar 2 ani): Matematică, Fizică generală, Electrotehnică,
Dispozitive electronice, Tehnici analogice, Tehnici digitale, Măsurări electronice,
Transmiterea informaţiei, Telecomunicaţii, Introducere în informatică, Economie Management - Administraţie, Tehnologie electronică, Desen tehnic, Tehnologie
mecanică, Limbile naţionale (arabă şi franceză) şi Limba engleză.
Studenţii „filierei” IGE (viitorii “ingineri de stat”) studiau în anii 1978-1981
următoarele discipline (prin cursuri/ prelegeri, seminarii, lucrări de laborator şi proiecte,
pe parcursul a 4,5 ani): Analiza matematică, Algebra liniară, Introducere în mecanică,
electricitate şi unde electromagnetice, Termodinamica, Structura materiei, Ecuaţii
diferenţiale, Analiza vectorială, Fizica atomului, Mecanică, vibraţii şi unde, Elemente de
chimie minerală, Elemente constructive (proiectare şi fabricaţie), Electronică, Analiza
numerică , Informatică, Fizica materialelor electrice si magnetice, Teoria circuitelor,
Măsurări, Circuite active, Economie, Structura calculatoarelor, Electromagnetism, Teoria
semnalului, Dispozitive electronice, Teoria sistemelor, Sisteme de telecomunicaţii,
Transmisiuni, Comutaţie, Teleinformatică, Reţele, Teoria informaţiei şi codare,
Fiabilitate, Management, Proiecte de an (un proiect pe semestru), Proiect constructiv (de
diplomă, la sfârşitul studiilor).
Conducerea I.T.O. (formată integral din algerieni) alocase profesorilor români ce
lucrau acolo între anii 1977-1981 următoarele discipline (unele denumiri şi/ sau alocări
fiind, uneori, modificate ulterior):
- Pentru studenţii „filierei” IGAP : Dispozitive electronice, Măsurări
electronice, Transmisiunea informaţiei, Tehnici analogice, Tehnici digitale
- Pentru studenţii „filierei” IGE : Teoria circuitelor, Măsurări, Circuite active,
Teoria semnalului, Dispozitive electronice, Teoria sistemelor, Sisteme de
Telecomunicaţii, Teoria informaţiei şi codare, Fiabilitate
În ceea ce mă priveşte, între anii 1978-1981, am predat studenţilor tuturor
celor trei “filiere” (IGE, IAP, TS) precum şi inspectorilor/ controlorilor Ministerului
Poştelor şi Telecomunicaţiilor (trimişi la I.T.O. pentru reciclare) următoarele discipline:
Circuite electronice analogice (CEA), Teoria sistemelor, Semnale şi perturbaţii,
Depanarea radioreceptoarelor.
În plus, pe parcursul acestor ani, am condus mai multe proiecte de diplomă ale
studenţilor I.T.O. din „filierele” IGAP şi IGE, încurajându-i şi sprijinindu-i în realizarea
diferitelor montaje şi machete cu componente electronice precum şi participând la
susţinerea proiectelor şi evaluându-le activitatea. Spre diferenţă de ceea ce era pe atunci
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posibil în FET din Bucureşti, la I.T.O. li se asigurau studenţilor toate condiţiile materiale
necesare (componente electronice şi mecanice, aparate de măsură electronice variate şi
performante, scule, etc.) iar studenţii lucrau cvasi-exclusiv în echipe de câte două
persoane („binom”-uri) la realizarea unei teme de proiect comune.

Fig.2.3. – Lucrări de laborator la CEA cu studenţii „filierei” IGAP, cu mine şi
“succesorul meu desemnat" Mohamed KHALDI (1979)

Fig.2.4. - Examen scris la CEA cu studenţii „filierei” IGAP, cu mine şi
“succesorul meu desemnat" Mohamed KHALDI (1979)
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Fig.2.5. – O şedinţă a cadrelor didactice din I. T.O. (1980)
Iată lista completă a acestor proiecte şi a autorilor lor:
- Sistem de comunicare radiotelefonică cu circuit <squelch> (KOUASSI şi
N'GUESSAM)
- Studiu privind transmisunea informaţiei prin reţeaua de 50Hz cu realizarea
unui interfon cu modulaţie de frecvenţă (MM. BAKRETI Mohamed şi CHAREF- AISSA
Djilali)
- Studiul şi realizarea unui interfon de RF cu interconectare prin reţeaua de 50
Hz (MM. MERIEM BENZIANE Khaled şi MANSOURI Abdellah )
- Afişarea caracterelor alfanumerice pe ecranul unui tub catodic (AFFANE
Wadi şi SEMMOUD Abdelkrim)
- Sisteme de alarmare anti-efracţie şi anti-furt pentru autoturisme
(BENELMOUFOK Djaafer şi AOUAM Abdelhamid)
- Analiza şi studiul unui radioreceptor superheterodină cu MA [LAWSON Tevi
(Togo) şi BIAKSOUBO Paswa (Ciad)]
- Studiul şi calculul unui radio emiţător (DERDAZ Ahmed)
- Studiul şi realizarea unui generator de funcţii de joasă frecvenţă (FARADJI
Mokhtar şi KESACI Abdelkader)
- Proiectarea şi realizarea unui emiţător de mică putere în banda de 27 MHz
(NAIT-ZERAD Kamel şi HOUIDEG Med Tayeb)
- Proiectarea şi realizarea unui receptor în banda de 27 MHz (OUADAH
Abdelkader şi BOUNACEUR Abdallah)
- Interfon multifuncţional (ABBOUB Azzedine şi OUCHENE Boualem)
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Unele lucrări de diplomă ale studenţilor algerieni au fost transportate de mine,
în 1981, la Bucureşti, fiind păstrate ca amintire şi în prezent.

Fig.2.6. – Coperţile unor proiecte de diplomă realizate de studenţii algerieni

Fig.2.7. – Primele pagini ale proiectelor conţineau mulţumirile adresate de
absolvenţi celor ce i-au ajutat să elaboreze proiectele
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Pentru principala disciplină predată numai de mine la I.T.O. timp de aproape 4
ani - Circuite electronice analogice, CEA - am realizat şi publicat (prin multiplicare pe
plan local) un suport de curs (manual) CEA în 2 volume) precum şi o Culegere de
exerciţii şi probleme CEA (Fig. 2.8).

Fig. 2.8. – Coperţile suportului de curs CEA (manual), în 2 volume şi Culegerii de
exerciţii şi probleme CEA - realizate de mine şi publicate local în anii 1980-1981
Anul universitar algerian avea aproape aceeaşi structură ca cea a anului universitar
din România, având două semestre (primul din septembrie până în ianuarie şi al doilea
din februarie până în iunie) pe parcursul cărora erau programate cursuri, seminarii şi
lucrări de laborator la diferite discipline, urmate de câte o sesiune de examene (în
ianuarie-februarie şi în iunie).
Vacanţele universitare includeau, anual, două săptămâni în februarie şi două luni
în iulie-august (deosebit de călduroase). În plus, profesorii străini aveau dreptul la mai
multe zile libere - denumite oficial "zile şomate şi plătite" - pentru fiecare sărbătoare
naţională şi religioasă algeriană şi a ţării de origine.
Orarul zilnic de lucru al studenţilor şi profesorilor - de sâmbătă până joi (acolo am
aflat că vinerea este în ţările islamice, echivalentul duminicii din ţările creştine, fiind „zi
liberă") – includea, în fiecare dimineaţă, două module de 1,5 ore (între orele 8.15-9.45 şi
10.15-11.45) şi, în fiecare după-amiază, alte două module de 1,5 ore (între orele 14.1515.45 şi 16.15-17.45). Între aceste module erau obligatorii două pauze „de cafea”, de câte
o jumătate de oră (între 9.45 - 10.15 şi 15.45 - 16.15) ce erau deosebit de apreciate atât de
studenţi cât şi de profesori ... În timpul acestor pauze, discutam liber şi cu mare plăcere,
cu studenţii (mulţi dintre ei fiind foarte curioşi să afle cât mai multe şi mai mult despre
Europa, România, români - cu mentalităţile, tradiţiile şi obiceiurile lor laice şi religioase,
dar şi despre atitudinile şi comportamentele românilor în diferite situaţii, etc.), în timp ce
beam excelenta cafea „de Algeria” - neagră, tare şi foarte aromată – denumită maliţios, în
jargon studenţesc, „suc de şosete”!)
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Zilnic, intervalul orar 11.45-14.15 (adică timp de 2,5 ore) era alocat servirii
dejunului şi …siestei, incluzând frecvent un scurt dar benefic „pui de somn” (obicei
tradiţional în ţările calde). În acest interval de timp, unii profesori se deplasau (cu maşina
personală sau a colegilor) pentru a dejuna şi a se odihni în apartamentele lor, în timp ce
alţii preferau să mănânce în cantina-restaurant din cadrul I.T.O. (pentru a putea discuta cu
colegi şi studenţi) urmând ca, apoi, să se odihnească undeva, la umbră, în marea curte
interioară a instituţiei, alături de studenţi. De menţionat că, exceptând lunile de vară
(iunie - septembrie), clima Algeriei era foarte blândă şi agreabilă, cu temperaturi situate
doar între +10…+35 grade Celsius, o briză cvasi-continuă (Oranul fiind situat pe ţărmul
Mării Mediterane) şi foarte puţine precipitaţii (astfel încât cerul era aproape permanent
senin)… Practic nu exista în Algeria iarna cunoscută în România (cu excepţia unei scurte
şi rare ninsori ce s-a produs în iarna 1980-1981).
Biblioteca I.T.O. - principala sursă de documentare pentru personalul şi studenţii
instituţiei - era excelent organizată şi dotată cu numeroase cărţi şi periodice recente,
reprezentative pentru toate domeniile de interes ştiinţific şi provenind exclusiv din ţările
dezvoltate ale Europei şi Americii de Nord. În plus, în această bibliotecă universitară se
asigura personalului I.T.O. - deci şi profesorilor străini ce lucrau acolo - accesul liber la
raft şi accesul gratuit la fotocopiere - ceea ce deosebea radical şi semnificativ Biblioteca
I.T.O. de bibliotecile din IPB şi FET (ce se confruntau în acei ani şi cu continue restricţii
financiare şi numeroase presiuni ideologice).
Sălile de curs, seminar şi lucrări de laborator din I.T.O. erau concepute având în
vedere, în principal, cerinţelor utilizatorilor lor, fiind astfel integral funcţionale şi bine
echipate cu mobilier, echipamente electronice şi audio-vizuale performante. De exemplu,
laboratoarele în care se efectuau lucrările specifice disciplinei predate de mine ("Circuite
electronice analogice", CEA) erau echipate cu „platforme” speciale (denumite „valize”
datorită transportabilităţii lor), noi-nouţe, multifuncţionale, fiabile dar costisitoare
(special concepute pentru învăţământul tehnic superior, ce erau fabricate industrial de
renumiţi producători occidentali). Cu ajutorul acestora, studenţii din Algeria puteau
realiza/ modela rapid, măsura şi analiza până la o sută de tipuri circuite analogice (ce
fuseseră în prealabil prezentate la curs şi discutate în seminarii sau în cadrul proiectelor
de diplomă). Diferenţele faţă de situaţia laboratoarelor din FET-Bucureşti erau şi în acest
caz mai mult decât vizibile dar şi în defavoarea acestora din urmă, din păcate!
Studenţii mei din I.T.O. - exclusiv băieţi şi bărbaţi, unii chiar mai în vârstă decât
mine (aveam 30-34 ani pe atunci), provenind nu numai din Algeria ci şi din unele ţări
vecine din Africa Sub-sahariană - erau, mai toţi, motivaţi, curioşi, interesaţi,
comunicativi, prietenoşi si mai ales ... mândri (de ţara lor şi istoria sa recentă, dar şi de
religia lor naţională, Islamul). Discutam de multe ori cu ei nu numai cu privire la unele
aspecte şi detalii tehnice, ci şi referitor la unele aspecte esenţiale ale vieţii de zi cu zi din
Africa şi Europa. Astfel am aflat şi chiar am învăţat o mulţime de date şi informaţii
despre Algeria şi alte ţări musulmane, despre Islam ca religie şi filosofie de viaţă precum
şi despre principalele oraşe ale Algeriei (Alger, Oran, Tlemcen, Constantine,
Mostaganem, Tamanrasset, El Oued, Ouargla, Bechar, Ghardaia,Tizi Ouzou, etc. – din
care proveneau studenţii mei) ceea ce m-a determinat să le vizitez, pe unele chiar repetat.
În asemenea circumstanţe, pot afirma că a fost, în mod evident, o reală plăcere să
lucrez, ca profesor, cu studenţii din I.T.O.
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Localurile I.T.O. includeau, de asemenea, un cămin, o cantină-restaurant şi un
club destinate studenţilor instituţiei.

Fig. 2.9. - Cu studenţii mei din “filiera” IGAP – V (Mai 1978)

Fig.2.10. - În parcarea I.T.O., cu portarul Mustafa şi studentul Mohammed,
în faţa maşinii mele (Nov.1978)
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Fig.2.11. - Cu studenţii mei din filiera IGAP – VI în curtea I.T.O. (mai 1979)
În rândul 1 (în picioare, de la stânga la dreapta): HUSSEIN-BEY, AMRANE, RACHED, BENDIMA,
GUENIM, MANSOUR, LAROUSSI, KICHOU, CHAOUCHE, LAKHDAR (EU), FELLOUS, NAIT,
LATRÈCHE, LALIAM, SENHADJI, ZENANI, GUEDOAURI, BENAMAR
În rândul 2 (jos, de la stânga la dreapta): TERKI, BOUCHEMAL, ARAD, DEBBAH, BOUZOUINA,
MESLEMI, TRACHE, KAMELI, LAKRIB, SLIMANI, ZIANI, EL-HACHEMI, CHEW, MALAH,
ABDELHAK

Fig.2.12 - Cu studenţii mei inspectori/ controlori ai Ministerului Poştelor şi
Telecomunicaţiilor din Algeria (la "cursul de perfecţionare"- decembrie 1979)
În rândul 1 (în picioare în spate, de la stânga la dreapta): HARKATI, CHEMAM, BENEDRA,
HAOUD, CHABERT, MEKKI
În rândul 2 (în picioare la mijloc, de la stânga la dreapta): KRITLI, YOUNES, MOKRAB,HAOUCHI,
ABDOU-SAID, GUIDOUM, FETITA
În rândul 3 (în faţă, de la stânga la dreapta): SEKAR, FERCHICHI, GULACEB, KALEM,
BENGHANEM, TALHA, CHEURFA, DJANNEL, DRAGULANESCU, BABAHAD, CHABOUR,
TIRACHE, BENTAYEB, BENKORUCHE, FELIACHI
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Fig.2.13 - Cu studenţii mei inspectori/ controlori ai Ministerului Poştelor şi
Telecomunicaţiilor din Algeria (la "cursul de perfecţionare" - ianuarie 1981)
În rândul 1 (în picioare, de la stânga la dreapta): FECIANE, MAHFOUD, BENIKETIR, ZIANE,
DRAGULANESCU, BEDDA, LALALOU, MORSLI, ROUABAH
În rândul 2 (în faţă, de la stânga la dreapta): LARABI, TAHAR, INTERESATI, BEKKAR, REZIG,
KHODJA

Printre evenimentele memorabile ce au avut loc pe parcursul celor patru ani
(1977-1981) în I.T.O. îmi amintesc acum cele menţionate în continuare.
1. La începutul fiecărui modul de curs, seminar (Travaux Dirigès, TD) sau
sesiune de lucrări de laborator (Travaux Pratiques, TP), sala în care lucram cu studenţii
era vizitată de un angajat al I.T.O. ce avea sarcina expresă de-a verifica personal prezenţa
studenţilor (implicit şi a cadrului didactic!) la aceste activităţi ... Această "contabilitate"
riguroasă era justificată prin faptul că prezenţa studenţilor la toate aceste activităţi
didactice era reglementată ca fiind obligatorie iar mulţi studenţi primeau burse de stat ce
trebuiau să fie „acoperite” legal şi prin prezenţa studenţilor la toate activităţile
programate pentru ei. Dar, practic, apelul nominal integral, conform catalogului, la
fiecare început de curs, seminar sau laborator, pentru a bifa pe cei prezenţi putea consuma
între 5-20 minute din timpul, atât de preţios, destinat activităţilor didactice. Operaţia
apelării integrale şi repetate a studenţilor era evident cronofagă, pierderea de timp
înregistrată la nivelul celor 3 luni ale unui semestru însumând mai multe ore ce nu erau
niciodată recuperate ... În consecinţă, am propus conducerii I.T.O. să introducă sistemul
românesc de apelare prin sondaj de către cadrele didactice care lucrau cu ei ... Trebuia
doar să avem cu toţii mai multă încredere în studenţi!!…Propunerea mea a fost aplicată,
probabil, doar la activităţile mele….Dar, trebuie să recunosc, datorită sistemului de
apelare existent iniţial, reuşisem să învăţ mai repede şi mai uşor, nu numai numele şi
prenumele celor mai mulţi dintre studenţii mei ci şi unele cuvinte în limba arabă!
2. Principiul latin "Repetitio est mater studiorum" era aplicat cu consecvenţă în
I.T.O., conducerea instituţiei solicitându-ne, chiar de la începutul activităţii noastre, ca în
seminarii (TD) să abordăm exclusiv cele mai importante subiecte prezentate la curs, iar în
lucrările de laborator (TP) să recapitulăm cele mai importante concepte şi subiecte
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discutate în seminarii, fără a introduce subiecte noi, neabordate în prealabil în curs!
Măsura era justificată prin faptul că studenţii algerieni aveau prea puţin timp liber
utilizabil pentru studiu individual (programul universitar ocupând zilnic intervalul orar 818 şi fără zile libere), unii dintre ei având deja anumite priorităţi familiale. În consecinţă
şi eu m-am străduit să mă conformez acestui principiu (oferind în curs, seminar şi
laborator toate informaţiile necesare trecerii cu succes a examenelor, astfel încât să nu fie
necesar ca studenţii să studieze suplimentar), deşi în România se lucra pe atunci cu totul
altfel. Astfel, în România „datoria” primordială a profesorului era de-a furniza cât mai
multe informaţii studenţilor, evitând repetarea lor pentru a nu pierde timp. În consecinţă,
în seminarii, după o scurtă recapitulare a principalelor concepte şi idei prezentate la curs,
se discutau subiecte noi, suplimentare, astfel încât orizontul cunoştinţelor studenţilor să
se poată lărgi. În plus, studenţii români aveau obiceiul de-a frecventa regulat biblioteca
FET (destul de bine aprovizionată şi pe atunci cu lucrări utile lor – suporturi de curs,
îndrumare de laborator, culegeri de probleme, etc., mai ales în limba română - deşi nu se
permitea accesul liber la raft şi nici nu existau (foto)copiatoare) - unde lucrau şi învăţau
în sălile de lectură conspectându-şi cursurile şi rezolvând probleme şi proiecte. Cei mai
studioşi puteau chiar găsi în Biblioteca FET sau a catedrei şi unele lucrări de specialitate
(cărţi şi reviste, nu şi manuale!) publicate în străinătate – deşi erau mult mai puţin
numeroase şi recente decât cele oferite de Biblioteca I.T.O16.
3. La începutul anului universitar 1980-1981, conducerea I.T.O. a solicitat
cadrelor didactice străine să utilizeze ca limbă de predare, “limba progresului tehnic”
(metaforă desemnând engleză), înlocuind astfel „limba colonizatorului” (metaforă
desemnând limba franceză) în toate cursurile, dar şi în seminarii, laboratoare şi proiecte.
Menţionez că profesorii români fuseseră recrutaţi în ţară pentru a lucra cu studenţii
algerieni exclusiv în limba franceză (limbă care avea pe atunci statutul de „a doua limbă”
utilizată pe ansamblul teritoriului algerian, “prima limbă” şi „limbă naţională” a Algeriei
fiind araba), astfel încât solicitarea – total imprevizibilă - ne-a surprins. Dar pentru aceia
dintre noi, majoritatea, care cunoşteam limba engleză la nivelul necesar predării
cursurilor, surpriza solicitării a fost chiar plăcută – deşi a implicat unele eforturi
suplimentare! – astfel încât unii dintre noi ne-am putut conforma imediat solicitării. Doar
pentru câţiva dintre noi a fost mai dificil, uneori chiar foarte dificil sau imposibil, să
satisfacem această solicitare. În plus, cu toţii ştiam că I.T.O. angajase şi profesori
exclusiv anglofoni, originari din India, care încă nu lucrau cu studenţii şi aveau acum
oportunitatea s-o facă (pentru prima dată). Algerienii preferau însă profesorii români, căci
ne cunoşteau mai demult, ne apreciau pentru cunoştinţele, atitudinile şi comportamentul
nostru şi nimeni nu se plânsese vreodată de noi, „cooperanţii tehnici” români. În plus, ei
mai ştiau că majoritatea dintre noi eram capabili să predăm şi în limba engleză… Dar o
surpriză şi mai mare ne-a aşteptat după sesiunea de examene din iarnă pe parcursul căreia
mulţi studenţi reclamaseră conducerii dificultăţile cu care se confruntau trebuind să se …
comute, în examene, la fiecare din cele trei limbi de predare utilizate în I.T.O. - araba,
franceza şi engleza - în funcţie de profesor!! Ei au solicitat renunţarea la a treia limbă de
16

Din păcate, după 1990, acest obicei a fost treptat abandonat în bibliotecile UPB (mai ales pe măsura dezvoltării
accesului la Internet) astfel că, în prezent, metoda aplicată odinioară în Algeria, acum peste 30 de ani, pare să fie foarte
utilă şi în România! Nici studenţii români de azi nu au prea mult timp liber pentru studiu individual, mulţi dintre ei fie
având deja serviciu (care este, desigur, prioritar!), fie fiind înscrişi la … o a doua facultate (pentru a obţine o diplomă
suplimentară ce se va putea, eventual, valorifica mai avantajos, ulterior, pe piaţa forţei de muncă!).
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predare, engleza şi cererea lor a fost imediat aprobată astfel încât, în semestrul următor –
ultimul pentru mine – am predat din nou exclusiv în franceză! Dar, cu ocazia “comutării”
pe limba engleză, ne-am putut da seama şi noi, profesorii români, că mulţi studenţi
algerieni - cunoscuţi şi recunoscuţi de altminteri pentru uşurinţa cu care învaţă limbile
străine - efectuaseră anumite stagii în medii anglofone (mai ales la universităţi din
Cambridge şi Oxford, în Marea Britanie), astfel încât erau capabili să se exprime verbal şi
în scris, în mod corect, în “limba lui Shakespeare” – engleza (uneori chiar mai bine decât
în „limba lui Voltaire” - franceza!)
4. În cadrul unui proiect realizat la I.T.O. prevăzusem furnizarea de aparate
electronice produse de Întreprinderea de Aparate Electronice de Măsură şi Industriale,
I.E.M.I. (în care lucrasem între anii 1977-1981) laboratoarelor de electronică din noile
universităţi şi centre universitare ale Algeriei. Dar, din păcate, exportul lor din România
către Algeria nu a putut deveni posibil în condiţiile impuse de ISCE Electronum (inclusiv
şi mai ales cele privind secretul absolut privind preţul şi condiţiile de livrare). Spre
diferenţă de noi, maghiarii - prezenţi şi ei în Algeria - deciseseră să adopte o strategie
mult mai eficace pentru a intra pe piaţa algeriană. Astfel, ei au oferit … cadou noilor
universităţi algeriene un … vagon de aparate electronice de măsură şi surse de alimentare
noi-nouţe (ce fuseseră prezentate la Târgul internaţional de la Alger, fiind produse de
firma Orion, concurentul maghiar al I.E.M.I. pe piaţa externă). Ulterior, universităţile
algeriene care utilizaseră şi cunoscuseră aceste produse, au invitat (şi plătit!) furnizorul
maghiar atunci când au avut nevoie de servicii de întreţinere/ reparaţii pentru aceste
aparate sau chiar de noi asemenea aparate!... Aşa au reuşit să intre maghiarii - şi nu
românii - pe piaţa algeriană !...
3. EPILOG
Pe la mijlocul lunii iulie 1981, m-am îmbarcat în portul Oran - împreună cu soţia
şi maşina mea (Audi 100) - pe feribotul "Zeralda" aparţinând Companiei Naţionale
Algeriene de Navigaţie, CNAN, care ne-a transportat, timp de circa 36 de ore, până în
portul Marsilia din Franţa. În ultimii trei ani mai călătorisem pe acest „traseu” cel puţin o
dată, pentru a vizita (exclusiv pe durata vacanţelor de vară) unele state din Europa
Occidentală, o zonă a continentului nostru ce era pe atunci, din considerente ideologice şi
politice, dificil sau deloc accesibilă „muritorilor de rând” din fostele ţări socialiste...
Dar, de data acesta, aveam lacrimi în ochi şi o indescriptibilă tristeţe în suflet deşi soarele încă strălucea deasupra Mării Mediterane ! - căci despărţirea de Algeria era
acum „definitivă” ... Ne despărţeam pentru totdeauna de frumosul şi memorabilul oraş
Oran în care trăisem şi lucrasem timp de patru ani (cu siguranţă cei mai buni din viaţa
mea, cel puţin până în 1990). Presimţeam că nu voi mai revedea vreodată acest oraş şi
această ţară, având în vedere circumstanţele „extraordinare” ale plecării noastre, în 1977,
din România şi, mai ales, situaţia din ţară, după aproape patru ani, în 1981 ...
În plus, eram îngrijorat cu privire la viitorul meu în România, ţara în care îmi
aveam „rădăcinile” şi în care rămăseseră toţi cei dragi mie – familia, profesorii şi
prietenii ... Plecasem din Bucureşti spre Oran în decembrie 1977, la nici 10 luni după ce
se produsese catastrofalul cutremur de pământ din 4 martie 1977. În cei aproape patru ani
pe care-i trăisem departe de ţară şi de ai mei reuşisem totuşi să mă menţin la curent cu
noutăţile şi dificultăţile vieţii cotidiene din România, deşi nu exista încă Internetul, la
Oran nu aveam calculatoare, telefon şi televizor, poşta clasică fiind singurul mijloc de
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comunicare regulată cu cei din ţară (deşi, evident, ea era continuu cenzurată în România
!). Prin intermediul mass-mediei occidentale (mai ales Radio Europa Liberă, Voice of
America, Deutsche Welle, BBC şi RFI dar şi periodicele franceze şi americane
comercializate în Algeria), precum şi prin corespondenţă cu prieteni din străinătate şi prin
puţinii români care ajungeau în Algeria, în vizită la rude, aflasem totuşi că, în România,
datorită “politicii înţelepte “ a „marelui cârmaci”, viaţa concetăţenilor mei se înrăutăţise
considerabil, pe toate planurile. Eram la curent cu faptul că, în ţara noastră, drepturile
omului erau tot mai puţin respectate (fiind uneori chiar complet ignorate), că se
introduseseră raţiile lunare de alimente de bază şi de benzină, că paşapoartele şi vizele de
ieşire se acordau tot mai greu şi că tot mai multe persoane aveau corespondenţa şi
comunicaţiile telefonice supravegheate.
Conform unor opinii şi temeri - tot mai frecvent exprimate încă din primul an,
1977 - printre noi, profesorii români care lucram la Oran, "pentru tot ceea ce am făcut,
văzut, auzit, scris şi spus pe parcursul anilor trăiţi în Algeria, nu ne vor ajunge anii pe
care-i mai aveam de trăit pentru a face faţă unor eventuale condamnări la închisoare în
România” (conform legislaţiei deosebit de dure existente pe atunci, la noi, cu privire la
relaţiile cu străinii). Această temere obsesivă17 a fost, probabil, principalul motiv pentru
care tot mai des, unii dintre foştii mei colegi români ce lucrau în Algeria se decideau, în
taină, să "aleagă libertatea" şi să nu mai revină în România (chiar abandonând înainte de
termen contractele existente cu angajatorul algerian) pentru a deveni cetăţeni ai unor state
democratice din Europa Occidentală sau chiar de peste ocean...
Ca urmare, desigur, a tot mai frecventelor „dispariţii”de la post ale unor colegi
români, în septembrie 1980, un funcţionar superior din Ministerul Învăţământului de la
Bucureşti a venit special la Oran pentru a transmite fiecărui profesor ce mai rămăsese să
lucreze acolo un mesaj scris semnat de dl.Aurelian Bondrea18. Conform acestei scrisori,
contractele noastre cu algerienii s-ar fi terminat (ceea ce nu corespundea realităţii !) astfel
încât ar fi trebuit ca noi, profesorii români lucrând la I.T.O. să revenim imediat şi
definitiv la Bucureşti, cu familiile şi bagajele noastre!!! Dar nici-unul dintre noi, cei care
mai rămăsesem în Oran, nu a dat curs „ordinului” de plecare, întrucât toţi mai aveam
contracte şi vize de şedere în Africa valabile încă aproape un an !!! Doar acestea contau
pentru noi, atunci !!!
În iulie 1981 am plecat din portul Marsilia (cu maşina încărcată la Oran) şi,
după un lung, obositor şi foarte interesant, dar ultim periplu pe autostrăzile şi şoselele
occidentale (prin 9 ţări şi timp de 40 de zile), exact în ziua de 31 august 1981 (ultima zi
de valabilitate a vizei de ieşire), mă prezentam cu soţia la „postul de control şi trecere a
frontierei”, PCTF de la Jimbolia, venind din fosta Iugoslavie.
17

Aceeaşi temere, aparent justificată, m-a determinat ca, pe parcursul celor aproape patru ani de viaţă şi
muncă în Algeria, să nu revin la Bucureşti anual, în concediu - aşa cum ni se “indicase” la primirea
paşaportului de serviciu - căci riscam să mi se reţină paşaportul la aeroportul Otopeni (aşa cum păţiseră
deja alţi români ce lucrau în Africa), astfel încât să nu mai pot reveni în Algeria. În consecinţă, pe parcursul
anilor 1977-1981, am decis cu soţia mea ca noi să călătorim pe rând la Bucureşti (cu avionul) pentru a ne
revedea familiile şi prietenii, doar o singură dată, în februarie 1980, unul dintre noi rămânând la Oran
pentru… orice eventualitate!! În cazul în care, ajunşi în Bucureşti, unul dintre noi nu ar mai fi putut să
revină în Algeria, celălalt, rămas în Oran, ar fi putut reveni în ţară, cu toate bagajele, după soluţionarea
tuturor problemelor financiare şi logistice locale implicate de plecarea definitivă oficială din Algeria.
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Fostul şef al serviciului Personal din Ministerul Învăţământului, timp de mai multe decenii, devenit după 1990
fondator şi fost rector al actualei Universităţi Spiru Haret din Bucureşti.
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Din acel moment, o succesiune neîntreruptă de surprize - mai mult sau mai
puţin proaste – ne-au stricat mult din bucuria revenirii acasă. De exemplu, controlul
grăniceresc şi vamal a început cu aproape 2 ore întârziere şi a durat alte aproape 2 ore,
fiind excesiv de scrupulos. Maşina noastră cu număr de Oran nu putea fi alimentată cu
benzină în România decât dacă plăteam carburantul doar în dolari SUA (contrar
reglementărilor existente, dar neaplicate de “benzinari”!), şoselele naţionale erau mai
pretutindeni în stare jalnică, iluminatul public în localităţi era slab sau inexistent iar pe
şosele era total absent, etc. Mari diferenţe faţă de ce văzusem prin Occident!...Ajunşi, în
fine, la Bucureşti am constatat că numeroase alimente de larg consum precum şi benzina
erau raţionalizate în cantităţi incredibil de mici, iar raţia de benzină nu putea fi obţinută
decât în localitatea de domiciliu (cum să mai circuli cu maşina prin ţară altfel decât
transportând benzina în canistre puse în portbagaj, cu toate riscurile evidente !?). Având
în vedere taxele vamale exorbitante solicitate pentru înscrierea vechii mele maşini (Audi
100) în România - depăşind costul unei maşini Dacia 1300 noi (!!!) - am decis s-o retrimit
în Algeria şi să efectuez formalităţile de vânzare acolo, pe baza unei procuri acordate
unui alt profesor român ce revenea la Oran.
Ca şi alţi profesori reveniţi la Bucureşti în acei ani, şi eu mai speram, totuşi cu o oarecare naivitate – că aş mai putea obţine o altă viză de ieşire, pentru cel puţin doi
ani, astfel încât să pot reveni la Oran şi continua să lucrez acolo pe baza contractelor
existente, încă valabile, cu angajatorul local. Doar alţi români lucraseră acolo timp de
şase ani (nu ca noi, doar patru ani!) şi nici nu aveam ce să ne reproşăm! Dar realităţile din
România anilor ‘80 erau mult prea dure pentru a permite o asemenea evoluţie optimistă a
evenimentelor. Nu numai că nu se mai puteau obţine asemenea faimoase vize de ieşire
dar am şi fost obligaţi să predăm imediat paşapoartele de serviciu, deşi erau încă
valabile… Şi totuşi, în anii 1982-1984, alţi profesori români plecau sau se pregăteau să
plece să lucreze în Algeria, dar exclusiv pe baza unor „contracte colective” derulate prin
ISCE Romconsult (reducându-li-se astfel substanţial veniturile pe plan local, desigur în
ideea că, astfel, vor fi obligaţi să revină acasă!!!). Dar în anul 1985 am aflat cu
surprindere că partea română decisese brusc întreruperea completă a cooperării
universitare cu Algeria (şi implicit retragerea tuturor profesorilor din România), după
numai 12 de funcţionare a acordului semnat în 1974.
În ceea ce mă priveşte, trebuie să menţionez că între anii 1982-1989 am
solicitat de şase ori un paşaport turistic cu viză de ieşire pentru diferite state europene dar
“autorităţile competente” româneşti mi l-au refuzat consecvent, fără explicaţii. Mai grav,
corespondenţa mea poştală şi postul meu telefonic (ca şi cel al părinţilor mei) au fost
continuu supravegheate, cel puţin până în decembrie 198919…
Pot afirma acum fără rezerve că, după aproape patru ani excepţionali, cei mai
buni, de până atunci, din viaţa mea (1977-1981, evident datorită Algeriei), au urmat
pentru mine alţi 8 ani (1982-1989), cei mai proşti ani de până atunci şi până acum.
Probabil că totul trebuie plătit în viaţă!...Interdicţia nejustificată de-a mi se oferi o altă
viză de ieşire (deşi mai aveam contract algerian valabil, contrar celor scrise de
dl.Aurelian Bondrea în 1980!) şi de-a mai circula prin Europa precum şi supravegherea
comunicaţiilor mele cu restul lumii se adăugau impactului măsurilor de austeritate
aplicate întregii populaţii a României – mai ales raţionalizarea alimentelor de bază şi a
benzinei – cu consecinţele lor. Fiecare săptămână aducea noi restricţii, penurii şi lipsuri,
19

Explicaţia acestei situaţii am găsit-o abia în 2002 la … C.N.S.A.S. !
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viaţa în România devenind tot mai dificilă. În plus, pe plan familial, în 1983 a trebuit să
mă confrunt cu traumele determinate de decesele tatălui meu şi ale altor 3 membri ai
familiei după, ce în 1982, trecusem printr-un proces de divorţ20 .
O altă surpriză neplăcută constatată de mine după revenirea în ţară în august 1981 a
fost – pe lângă rezervele, reticenţele şi circumspecţia manifestate, mai mult sau mai puţin
deschis, faţă de mine, de unele cunoştinţe şi chiar colegi - şi … imposibilitatea
participării mele la un concurs de admitere la doctorat în cadrul IPB! Eram conştient că
fără a realiza şi susţine public o teză de doctorat nu puteam fi promovat şef de lucrări şi
eram “condamnat” să … ajung la pensie cu gradul de asistent universitar! Dacă în anii
când eram în Algeria (1978-1981) fuseseră organizate trei asemenea concursuri (la care
nu am putut participa din motive obiective), după revenirea mea acasă, între anii 19821985 nu a mai fost organizat un asemenea concurs21. Deşi colegii mei de generaţie erau
deja, de câţiva ani, şef de lucrări sau chiar conferenţiari universitari, eu nu aveam încă o
perspectivă în acest sens iar anii treceau repede… În aceste circumstanţe, în 1983 am
solicitat unui profesor de la Universitatea din Caen (Franţa) să mă accepte să realizez o
teză de doctorat în laboratorul său (fără bursă din partea guvernului francez). Dar,
primind imediat acceptul său, mi-am dat seama că nu voi putea obţine vreodată mult
doritul paşaport cu viză de ieşire pentru Franţa şi am trimis profesorului o scrisoare cu
scuze, regrete şi explicaţii detaliate ale cauzelor refuzului meu! Abia în anul 2002 am
aflat - cu stupoare - de la Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii,
CNSAS (www.cnsas.ro) că eram „fericitul” posesor („titular” !!!!) al unor „dosare de
urmărire informaţională”, DUI, totalizând aproape 400 de pagini, fără însă ca vreun
document să se refere la anii 1977-1981 petrecuţi în Algeria (Fig.3.1.) Printre altele am
aflat din aceste dosare şi că scrisoarea mea trimisă profesorului din CAEN (prin Poşta
Română) fusese interceptată şi declanşase un incredibil şi furibund „Plan de măsuri”
vizând obiectivul „Dragul” (adică pe mine!), plan ce conţinea peste o duzină de acţiuni
(mai toate fiind până la urmă nerealizate, după ştiinţa mea!)

Fig. 3.1- Extras din adeverinţa furnizată de C.N.S.A.S în anul 2009
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Acest proces ar fi trebuit să aibă loc în 1977, înainte de plecarea în Algeria, dar…nu aş mai fi plecat !).
Din fericire, în 1984 m-am recăsătorit şi, astfel, am început să-mi revin oarecum din încercările prin care
trecusem până atunci…
21
Comanda declanşării organizării concursurilor de admitere la doctorat revenea pe atunci „cabinetului
nr.2”, adică „tovarăşei academician doctor inginer” EC care, probabil, considera că nu mai este nevoie de
noi doctori în România!.
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Dacă primul dosar, mai subţirel, fusese închis prin „neconfirmarea
suspiciunilor”, al doilea dosar, mult mai voluminos (conţinând circa 300 file cu „note
informative” privind scrisori şi conversaţii telefonice interceptate), avea o ultimă
menţiune oficială datând din noiembrie 1989. Conform acesteia, cineva propunea ca eu să
fiu confruntat cu documentele din acest dosar şi, eventual,…să mi se solicite colaborarea!
Noroc cu prăbuşirea regimului, o lună mai târziu, în decembrie 1909, căci vajnicii noştri
profesionişti ai informaţiilor şi “scriitori” de dosare nu au mai apucat să aprobe şi să
aplice propunerea! De remarcat că suspectarea mea şi pentru că aş fi avut “intenţia de-a
rămâne ilegal în străinătate” – în contextul precedentelor situaţii similare ce au implicat
pe unii dintre foştii mei colegi români în Algeria – ar fi fost, în cel mai bun caz,
justificată şi explicabilă în anii 1979-1981, dar nu şi după 1984 (când eram deja în ţară de
trei ani!) anul deschiderii dosarului DUI nr.2 !!! Cu toate solicitările mele repetate la
C.N.S.A.S pentru a se căuta şi identifica eventuale documente din „perioada algeriană”,
răspunsurile primite au fost, până în prezent, negative…
Menţionez că, între anii 1981-1989, după plecarea mea definitivă din Algeria în
1981, foarte rar am reuşit să aflu noutăţi din Algeria. Abia după 1990, liberalizarea
accesului României la informaţia din mass-media internaţională şi, mai ales, dezvoltarea
extraordinară a Internetului mi-au permis să cunosc tot mai mult şi mai multe despre
evoluţiile22 şi involuţiile23 ce avuseseră loc în Algeria, după plecarea mea de acolo.
22

În anul 2012, Algeria avea peste 37 milioane locuitori (în 1962, la obţinerea independenţei, ei erau doar cca. 7
milioane iar la plecarea mea definitivă din Oran, în 1981, ei erau un pic peste 21 milioane locuitori). În prezent,
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie) cca. 50% din populaţia Algeriei are vârsta sub 19 ani şi este celibatară.
Această situaţie demografică este determinată de o rată record a natalităţii şi se explică mai ales prin tradiţiile islamice.
În cei 35 de ani ce au trecut de la plecarea mea din Algeria, în 1981, populaţia capitalei Alger s-a triplat (ajungând la
peste 6 milioane locuitori în prezent) iar cea a Oranului s-a dublat (depăşind actualmente un milion de locuitori).
23
Între „anii negri” 1991-2002, dar şi ulterior, în Algeria au avut loc numeroase acţiuni violente şi chiar teroriste ce au
fost considerate de unii comentatori ca fiind un adevărat război civil (nedeclarat oficial). Ele au inclus asasinarea
preşedintelui Mohamed Boudiaf în 1992, la Tlemcen. În anul 2007 pe website-ul Ministerului Afacerilor Externe
(www.mae.ro) exista următoarea avertizare pentru românii interesaţi să călătorească în Algeria:
„Ameninţări teroriste
Activităţile teroriste au o frecvenţă destul de ridicată în cele trei regiuni din Kabylia (Bejaia, Bouira şi Tizi
Ouzou) şi în regiunea Boumerdes. Alte regiuni din nord sunt, de asemenea, atinse. Violenţa teroristă se manifestă sub
diferite forme, uneori apropiate de banditism: ambuscade împotriva forţelor de ordine, asasinate, explozia bombelor
artizanale. Un important dispozitiv de securitate este desfăşurat în marile aglomeraţii, oraşele fiind în general
securizate. Cu toate acestea, la 11 aprilie 2007, în capitala ţării s-au produs atacuri teroriste realizate simultan în mai
multe locuri (inclusiv în centrul oraşului). Deşi au vizat sedii ale autorităţilor centrale şi locale, aceste acţiuni teroriste
s-au soldat cu zeci de morţi şi sute de răniţi, în mare parte victimele fiind din rândul civililor.
Cu toate că nici un cetăţean european nu a fost asasinat în ultimii ani, trebuie avută în vedere publicarea pe
Internet, în luna iunie 2004, de către principalul grup terorist din Algeria din acel moment (GSPC), a unei „declaraţii
de război împotriva străinilor şi a ateilor”. Autorităţile locale menţin dispozitive de securitate în zonele în care
locuiesc străini şi în zonele marilor hoteluri şi a circuitelor turistice. Cetăţenilor români care călătoresc în Algeria li se
recomandă să urmărească în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile algeriene şi să acceseze
periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe” .
„Siguranţă şi criminalitate
Este de semnalat o creştere a delincvenţei de drept comun, în special a furturilor cu violenţă, violurilor şi
înşelăciunilor, în special în cartierele populate din oraşul Alger.
Recomandăm cetăţenilor români care se deplasează în Algeria pe cont propriu, în interes personal sau turistic,
să nu intre pe teritoriul algerian fără a avea o persoană de contact cunoscută care să o însoţească, să nu circule
neînsoţiţi după orele 22:00, să nu se implice în activităţi de schimb de valută sau achiziţionare de obiecte de valoare de
pe piaţa neagră. Fiind o ţară musulmană, persoanele de sex feminin trebuie să adopte o ţinută şi un comportament
decente în public. Este recomandabil ca documentele şi valorile personale, biletele de călătorie şi banii sau cărţile de
credit să fie păstrate în locuri sigure şi să nu fie expuse în mod vizibil asupra persoanei sau în maşini. Maşinile trebuie
încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă. În cazul călătoriilor cu autobuze sau trenuri este indicat să se păstreze atenţia
asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.”
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De la înfiinţarea Ambasadei Algeriei în Bucureşti (prin 1984) şi până în prezent
am cunoscut toţi ambasadorii algerieni acreditaţi în ţara noastră, cu unii dintre ei având
relaţii cordiale sau chiar amicale (chiar şi înainte de 1990). Astfel, în primăvara anului
1990 am avut ocazia să cunosc personal pe generalul Liamine ZEROUAL, ambasador al
Algeriei la Bucureşti şi viitor preşedinte al Algeriei (1994-1999), un om ale cărui
demnitate şi ţinută m-au impresionat în mod deosebit.
Din păcate, deşi începând din anul 1990 am organizat periodic întâlniri cu colegii
promoţiei 70 a FET (din care fac şi eu parte), colegii mei care au funcţionat în Algeria şi
care “au ales libertatea” în 1979 nu au apărut la Bucureşti… Ca de altfel şi mai toţi
ceilalţi foşti colegi români din I.T.O. văzuţi de mine, ultima dată, la Oran în 1979-1980…
Cu speranţa de-a putea revedea cândva, în Algeria, locurile şi oamenii cunoscuţi
acolo în anii 1977-1981, trebuie să mă mulţumesc în prezent tot doar cu lecturi şi
amintiri. Nu voi putea uita vreodată cerul de un albastru intens (rareori acoperit de nori)
al nordului african, parfumul specific livezilor de citrice, superba coastă mediteraneană
uneori sălbatică, alteori incluzând numeroase golfuleţe şi plaje naturale, marele deşert
Sahara cu „munţii” din nisip fin, galben-roşcat, minunatele oaze şi plantaţii cu curmali
(furnizând celebrele curmale Deglet Nour), marile metropole moderne din nordul ţării
(Oran, Tlemcen, Alger, Tizi Ouzou, Constantine) precum şi oraşele cu arhitectură
tradiţională (Bechar, Ghardaia, El-Oued, etc.) din sud, munţii Djurdjura şi aşezările
populaţiei kabyle, în fine – the last but not the least – populaţia algeriană atât de tânără,
curioasă, deschisă, primitoare, amabilă şi … surâzătoare!!
4.CONCLUZII
Decizia luată de mine, în 1977, de-a trăi şi lucra timp de câţiva ani în Algeria
anilor 1977-1981 a fost, în contextul României de atunci, cel puţin pentru mine, simultan
avantajoasă şi riscantă. Doar eram şi sunt convins că „cine nu riscă nu câştigă”! Am putut
câştiga în Algeria mult mai mulţi bani ca în România şi am putut astfel călători relativ
mult, dobândind o sumedenie de utile cunoştinţe şi deprinderi, cele mai importante fiind
legate de cunoaşterea a trei mari state africane (Algeria, Maroc şi Egipt), a mai tuturor
statelor europene occidentale (ce erau, pe atunci, de mulţi idealizate în România, inclusiv
din cauza aberantei interdicţii oficiale de-a călători în ele) şi chiar a SUA [fără să solicit
vreo aprobare prealabilă de acasă dar având totuşi de înfruntat, în 1980, la New York,
provocările unui concetăţean trimis special din ţară, care a informat, ulterior, “organele”
din Bucureşti asupra aşa-zisei mele intenţii (“afirmate cu martori” !!!) de-a solicita azil
politic în SUA !!!].
Puţini ştiu că în Algeria mi-am riscat sănătatea şi chiar viaţa, fiind vaccinat doar
înainte de plecarea din ţară, în 1977 (deşi ni se atrăsese atenţia că toate cele 5 vaccinuri
administrate atunci vor trebui să fie periodic reînnoite), deci o singură dată în patru ani.
Dacă nu aş fi fost avertizat de unii conaţionali ce lucrau deja în Algeria, aş fi putut să/mi
pierd viaţa acolo (ca mulţi alţi străini, inclusiv români), prin intoxicare cu gazele rezultate
din arderea gazului natural (neodorizat în Algeria cu mercaptan, ca la noi!), în boilere
fără evacuarea gazelor în exterior (spre deosebire de situaţia din România unde există şi
se respectă reglementări adecvate) sau chiar în plitele de aragaz (utilizate inadecvat şi
pentru încălzirea apartamentelor, în absenţa unor sisteme adecvate). În fine, dacă nu aş fi
băut în toţi acei ani doar apă fiartă şi răcită (pentru a elimina sărurile minerale ce se
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găseau în apa potabilă algeriană, în concentraţii mult mai mari decât în România) aş fi
avut şi eu problemele generate de piatra şi nisipul la rinichi. Dar, din fericire, nimic din
toate acestea nu s-a întâmplat, datorită conştientizării mele la timp în legătură cu aceste
pericole şi stabilirii unor acţiuni preventive adecvate….
Decizia mea de-a reveni în România „de bună voie şi nesilit de nimeni”, în 1981,
atunci când tot mai mulţi foşti colegi din Algeria îşi căutau de lucru în statele dezvoltate a
apărut unora, în contextul anilor ’70-’80, ca fiind cel puţin bizară, motiv pentru care am
devenit (şi pentru ei, nu numai pentru D.S.S.24 dar, evident, din motive opuse deşi tot
presupuse!) cel puţin „suspect”! Nimeni nu bănuia că, ascultând regulat, din copilărie,
„oficina” Radio Europa Liberă, eu eram permanent la curent nu numai cu problemele din
ţară ci şi cu procedurile birocratice aplicabile celor care doreau să-şi schimbe ţara de
reşedinţă (mai ales dacă cereau azil politic şi trebuiau să demonstreze că în România
avuseseră de suferit „din punct de vedere politic, etnic, religios sau sexual, după caz”), cu
problemele25 celor care făcuseră deja acest pas precum şi cu binecunoscutul slogan al
acestui post de radio „Locul românilor este în România!” (cu care am fost întotdeauna de
acord).
Nu bănuiam şi nici măcar nu visam la revenirea din Algeria şi între anii 19821989 că viaţa românilor se va schimba radical, începând din 1990. În primul rând, în
noile condiţii democratice, am beneficiat imediat de paşaport (viza de ieşire se
desfiinţase!) şi aşa am putut ajunge, în fine, în Franţa, ţara de care mă leagă numeroase
amintiri, prietenii şi experienţe de viaţă. Au urmat alte multe călătorii turistice în diferite
state, numărul lor depăşind - până în prezent – valoarea 60.
Printre primele acţiuni iniţiate şi sprijinite de mine după „evenimentele din
decembrie 1989” a fost înfiinţarea, în cadrul Facultăţii de Electronică şi Telecomunicaţii,
FET26, atât a postului de radio-şcoală denumit iniţial „Radio Delta-RFI” (cu implicarea
RFI - Radio France Internationale din Franţa ce putea retransmite, astfel, emisiunile sale
în limbile franceză şi română, în Bucureşti, pe frecvenţa de 93,5 MHz) cât şi a unui post
de televiziune-şcoală, denumit “TV Sigma” (pe canalul 25, UIF, doar în Bucureşti), cu
sprijinul unor organizaţii franceze27, post ce a fost inaugurat cu ocazia vizitei oficiale la
Bucureşti, în 1991, a fostului preşedinte francez Francois Mitterand. Ambele posturi
funcţionează şi în prezent dar cu alte statute…
O altă iniţiativă personală a lunii decembrie 1989 a constat în trimiterea prin Poşta
Română (ce nu mai era oficial cenzurată!) a unor scrisori adresate unor universităţi şi
şcoli franceze de electronică şi telecomunicaţii prin care le prezentam FET şi dorinţa
24

D.S.S. – Departamentul Securităţii Statului (desfiinţat în 1989).
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În Oran am aflat de la persoane “experimentate” că prima generaţie de emigranţi are întotdeauna de suferit datorită
necesităţii adaptării cât mai rapide şi mai bine la alt sistem de valori, la altă cultură, altă limbă, etc. Abia a doua
generaţie se poate bucura de binefacerile ţării de adopţie (dacă nu cumva ajunge să reproşeze părinţilor lor decizia
emigrării!!). În consecinţă, conform unei logici evidente, exista printre cooperanţii tehnici din Oran (nu numai români)
opinia conform căreia „asemenea încercări pot fi depăşite mai uşor numai de cei care au avut mult de suferit în ţara de
baştină”… Astăzi sunt convins că dictonul „ubi bene - ubi patria” ilustrează perfect dreptul omului la emigrare dar este
incompatibil cu politicile statelor dezvoltate care, atunci ca şi acum, deosebeau şi deosebesc riguros azilanţii politici de
azilanţii economici…
26
FET a dobândit în primele zile ale anului 1990 un nou şi important sediu în cadrul clădirilor fostei Academii a
Partidului Comunist Român “Ştefan Gheorghiu” (instituţie în care, noi cei care am plecat în Algeria în decembrie 1977,
am fost obligaţi – doar cu câteva săptămâni înainte de data plecării - să participăm, timp de 3 săptămâni, la un „curs”
special – dar total rupt de realităţile Algeriei - privind mai ales obligaţiile noastre în relaţiile cu străinii. Acest “curs” s-a
finalizat cu o probă practică (un test-provocare) la care am participat cu succes.. Probabil că altfel nu plecam!.
27
TDF – Telediffusion de France şi TV5- Europe
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universitarilor români de-a se deschide, în fine, în noile condiţii, către lumea occidentală.
Spre marea mea surprindere, din cei 32 de destinatari, doar trei au răspuns, cu doi dintre
ei stabilindu-se relaţii de colaborare reciproc avantajoasă care funcţionează şi în prezent.
În 1991 am susţinut în cadrul FET, în fine, teza mea de doctor-inginer în
electronică la care lucram încă din 1985 (când „Cabinetul nr.2” decisese să organizeze un
nou concurs de admitere !), deci cu o întârziere de cel puţin un deceniu faţă de colegii
mei de generaţie28.
A urmat un deceniu (1991-2000) fructuos, plin de împliniri mult dorite şi
aşteptate. Este vorba de obţinerea unui masterat şi a unui al doilea doctorat, ambele în
Franţa, la universităţi prestigioase dar şi de invitarea mea, ca profesor, la mai multe
universităţi franceze.
A urmat un alt deceniu (2000-2010) de “reorientare” a mea către unele state
anglofone, devenind “Fulbright Scholar” în SUA, la Universitatea din Pittsburgh (în
2000-2001) – unde am lucrat în învăţământ şi cercetare timp de 9 luni - şi apoi
„Distinguished Visiting Professor” la Universitatea Chung-Ang din Seul, Coreea de Sud
(fiind primul român care a primit o asemenea invitaţie acolo), timp de 10 luni, în anul
2008.29
În acest an (2012), împlinind vârsta de 65 de ani, am fost pensionat forţat de UPB,
“pentru limită de vârstă” (conform noii legi a educaţiei din 2011), deşi până în 2011
puteai rămâne angajat al UPB şi până la vârsta de 70 de ani. Profesorii pensionari sunt
consideraţi “profesori asociaţi” şi mai pot totuşi preda în UPB, dar doar ore plătite în
sistem „plata cu ora” (limitate substanţial ca număr şi valoare).
Ca şi cum acest eveniment nedorit al pensionării nu ar fi fost suficient de nociv
psihologic, în sine, în vara anului 2012 am fost informat de Casa de Pensii că, din motive
birocratice, nu poate să-mi ia în considerare, la stabilirea nivelului pensiei, tocmai anii
lucraţi în Algeria !!!….
Să fie oare o „plată” tardivă pentru bucuriile şi împlinirile de care am avut parte
între anii 1977-1981 ???
Voi vedea!... „O luptă-i viaţa, deci te luptă!” (Coşbuc)

28

Ca urmare a obţinerii doctoratului, am fost promovat şef de lucrări în FET în toamna 1991 … Fusesem asistent timp
de … 21 de ani (din care „asistent universitar asociat” - 6 ani şi „asistent universitar titular”- 15 ani!) …şi din cauza
Algeriei! Ulterior am fost mult mai rapid promovat conferenţiar şi profesor universitar…

29

Plecând de la cursul de „Teoria transmisiunii informaţiei” predat promoţiei mele de Alexandru Popovici, în anul
universitar 1967-1968 (curs predat şi astăzi de mai mulţi colegi din FET) am dezvoltat şi predat în România, Franţa şi
SUA, începând din anul 2000, un curs de „Bazele Ştiinţei informaţiei” care s-a bucurat de o excelentă primire din
partea studenţilor. Acest curs este şi un omagiu adus tatălui meu, ing.Dimitrie Dragulanescu, pionier al documentării
ştiinţifice şi Ştiinţei informaţiei în România. Un amplu volum intitulat „Ştiinţa şi tehnologia informaţiei – geneză şi
evoluţie” a fost realizat şi publicat de mine în trei ediţii – în limbile franceză, română şi engleză - respectiv în România
şi SUA.
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