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Tramvaiele în cauză sunt
reproduceri, la scara 1/87, ale unor
tramvaie clasice, celebre la vremea
lor. Lucrările au fost realizate
acasă, după proiecte inițiate pe
calculator chiar de către Arin
Panait, și, apoi, puse în practică în
micul atelier improvizat deasupra
mașinii de spălat din holul
apartamentului său din Slobozia. 
„Tramvaiele sunt o veche pasiune

a mea, chiar din tinerețe, de când
am cochetat cu meseria de vatman
la Constanța, aproape un an de zile.
Am hotărât că este timpul să fac un
pas înainte în modelism și să încep
să realizez machete de la zero, pro-
iectate și construite integral acasă.
Am folosit ca material de bază lem-
nul, în diverse combinații de placaj,
de la 1, la 4-5 milimetri grosime“,
explică, mândru, Arin Panait. 

Machete de vis
Machetele, aproape ireale, sunt

funcționale, motorizate, au chiar şi
lumini la faruri şi la stopurile de
poziții. Până în momentul de față,
modelistul amator reprodus cinci
tipuri de tramvaie clasice, printre
ele, aflându-se şi două garnituri cu
tramvaie decupate. Unul, reprodu-
când tramvaiul Fanfarei din Bucu -
reşti, iar al doilea fiind copia în mi-
niatură a celebrului Sòller-Mallor-
ca, tramvai de promenadă din Pal-
ma De Mallorca, cunoscut în în-
treaga lume pentru unicitatea sa.
„Tramvaie, pentru că visul meu era
să realizez încă o dioramă, cu spe-
cific urban, în care numeroase
tramvaie să circule pe străzi ca și în

viața reală. Din păcate, visul se va
rezuma numai la a construi câteva
machete de tramvaie. Asta pentru
că nu am spațiu în casă pentru încă
o dioramă“, oează Arin.

Ignorat de autorități
Modelistul amator vrea să

inițieze un concurs anual de mo-
delism feroviar, „Anghel Saligny“,
unde cei ce îi împărtăşesc pasiunea
să îşi expună machetele, iar cei
merituoşi să fie apreciați şi răs plă -
tiți pe măsura talentului lor. Arin
şi-ar fi dorit să beneficieze de con-
cursul autorităților locale, aşa cum
în alte județe modeliştii au avut
parte, dar şi să realizeze un muzeu
local, o expoziție permanentă cu
lucrări de modelism feroviar. „Mo-
delismul feroviar este o pasiune care
necesită multe cunoștințe, din do-
menii diferite. De la urbanism, la
mecanică și electronică. De la elec-
tricitate, la siguranța circulației și
multe altele. Un club de modelism
feroviar la Slobozia ar fi oferit
generațiilor tinere, dezorientate, po-
sibilitatea de a face ceva constructiv.
De a realiza lucrări funcționale, de
a găsi scopuri profesionale pentru
viața reală“, explică Arin.

Dispus să țină chiar şi cursuri de
modelism feroviar, pentru ge ne -
rația tânără, Arin, un om de la care
copiii ar avea atâtea de învățat, nu
îşi poate valorifica talentul la maxi-
mum fără sprijinul auto ri tăților lo-
cale. „Nu am găsit înțe legere. Poate,
dacă aș fi rulat pe dioramă garnituri
de trenuri inscrip ționate cu siglele
unor partide, probabil că, dintre
atâția politicieni cu portofelul mare,
s-ar fi găsit cineva să sponsorizeze o
astfel de acțiune. Adevărul este că ar

fi atras mulți simpatizanți, pentru
că, în domeniul meu, sunt un for-
mator de opinie foarte cunoscut“,
conchide Arin Panait, cu umorul
fin, care îl caracterizează. 

Lecții gratuite pe net
Propunerile sale pentru ini -

țierea unui concurs anual ar putea
aduce traditie, turism de mode-
lism, dar şi multe beneficii orasului
Slobozia, aflat într-un vădit declin
economic. Dar, la fel ca multe alte
domenii de utilitate culturală, mo-
delismul feroviar la Slobozia este o
pură utopie, atât timp cât factorii
decizionali, deşi cunosc propune-
rile sale, se fac că nu văd poten -
țialul. Mai mult, lui Arin i s-a spus
că, pentru ocuparea unui post de
profesor de modelism feroviar la
Palatul Copiilor, de la Inspectora-
tul Şcolar i se cere o diplomă de
atestare profesională, ca şi când
realizările sale de până acum nu ar

sta mărturie pentru ce poate face
modelistul. „Cunoștințele mele nu
se pierd. Ele sunt oferite gratuit pe
site-ul meu, www.trenulete.info, un-
de cei interesați pot afla multe des-
pre proiectele mele. În fapt, toata is-
toria dioramei de la Slobozia, cele-
bră în țară și în Europa, poate fi
descoperită accesând site-ul. De la
schițe și planuri, până la docu -
mentații și sute de poze. Toate stau
mărturie stăruinței mele de a lăsa
ceva în urma mea. Lucrările sunt,
în final, dovada că știu și pot să fac
ceva frumos și util“, spune Arin,
dezamăgit. 

Ignoranţa autorităţilor locale fa-
ce ca ochii curioşilor să nu poată
admira piese de o valoare incon-
testabilă, găzduite, în momentul de
față, într-un apartament de la pe-
riferia oraşului, în care acum, spre
bucuria lui Arin şi a celor care îi
calcă pragul casei, circulă maies-
tuos, pe diorama din „Orașul din
sufragerie“, tramvaiele unicat.
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Peste 58% din români
merg la doctor numai când
au probleme de sănătate,
spun medicii clujeni

Mai mult de 58% din români
nu merg la controale medicale
anuale de rutină sau merg la doc-
tor doar atunci când au probleme
de sănătate, a afirmat, joi, medi-
cul Ioan Mureşan, în cadrul unei
conferinţe de presă cu tema "Im-
portanţa informării medicale a
publicului larg", organizată la se-
diul Direcţiei de Sănătate Publică
Cluj, de compania Houston NPA,
specializată în campanii de co-
municare. "Programul naţional
derulat în urmă cu patru ani şi
apreciat de medici, prin care
aproximativ 13 milioane de ro-
mâni s-au prezentat în unităţi sa-
nitare pentru analize medicale
gratuite, a contribuit la depistarea
foarte multor cazuri de diabet,
hepatită cronică, sau cu hiperten-
siune arterială. A fost un lucru
bun, făcut pentru prima dată în
România. Oamenii au nevoie de
un imbold, de o împingere înain-
te. Începând din 2012, Casa de
Asigurări de Sănătate (CAS) va
plăti, suplimentar, partea care ţi-
ne de bilanţurile de sănătate. Tre-
buie ca orice pacient să vină la
medic, în luna în care s-a născut,
pentru o evaluare generală a stării
de sănătate. CAS va deconta un
set de analize", a spus medicul
Ioan Mureşan. 

Realizatorul tv Şerban
Huidu audiat de procurori
în cazul accidentului de la
Timişul de Sus

Procurorii Parchetului de pe
lângă Judecătoria Braşov i-au
adus oficial la cunoştinţă, vineri
dimineaţă, realizatorului tv Şer-
ban Huidu învinuirile în cazul
accidentului de circulaţie produs
la sfârşitul săptămânii trecute.
Şerban Huidu a fost prezent la
Parchetul Braşov pentru aproxi-
mativ două ore. Realizatorul tv
nu a făcut declaraţii jurnaliştilor
prezenţi la faţa locului nici la so-
sire şi nici la plecarea de la Par-
chetul Braşov. Parchetul de pe
lângă Judecătoria Braşov a înce-
put, marţi, urmărirea penală a
realizatorului tv pentru uciderea
din culpă a trei persoane în acci-
dentul produs la Timişul de Sus.
În dosar au fost formulate con-
cluziile medico-legale privitoare
la decesul celor trei victime, sta-
bilindu-se că moartea a fost vio-
lentă, fiind cauzată de hemoragii
interne şi externe, consecutive, în
principal, din cauza rupturilor de
organe interne.
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Național La promenadă,

cu tramvaiul lui Arin

Capodoperă

Modelistul amator Arin Panait revine cu o nouă lucrare genială. După „Orașul din sufragerie“, Arin propune o
plimbare, la scară miniaturală, cu celebrul tramvai Sòller-Mallorca, unic în lume.

Arin, alături de celebra dioramă

Cel mai nou proiect al modelistuluiTramvaiele realizate de Arin Panait


