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       A mai trecut o lună ! Nu scăpăm de pandemie. Unii au început să creadă că nu se va 
întâmpla atât de curând. Cel puțin așa apar tot felul de anunțuri alarmiste  care se referă chiar 
la apariția unui nou gen de virus mult mai periculos dcât Covid 19  (care, știm de -acum că nu 
este  virus). Așa cum știm acum , masca pentru față a cărui purtare a devenit obligatorie prin 
efectul măsurilor restrictive adoptate de către autorități, nu are absolulut nici-un efect la 
protejarea contra structurii  moleculare  denumită impropriu virus!  Și atunci?  Cum rămâne cu 
enormele interese financiare realizate de cei implicați în comerțul respectiv ? 
Dar, din păcate, eu nu pot decât să formulez întrebări; cei cărora le sunt adresate ar trebui să 
răspundă sau să să simtă măcar dorința s-o facă. Am declarat și continui s-o fac că sunt un 
sceptic. În nr. 167 al revistei mi-am formulat unele rezerve în legătură cu  scenariul mondial 
de aplicare al fenomenului. Acum continui, străduindu-mă s-o fac în limita bunului simț comun.  
 
Dar cu tot regretul , sunt obligat părăsesc subiectul și să mă ocup de starea sănătății, care, 
pentru a doua oară, fără nici-un avertisment  întrerupe brutal programul cotidian de viață pe 
care am reușit să mi-l stabilesc urmare a AVC-ului din 2018; tot în august, parcă ar fi un făcut, 
dar 2 ani mai târziu,rezultatul unei analize de rutină  explodează  pur și simplu : Hemoglobina 
6,6 g/dL, adică jumătate din indicele minim fiziologic admis. Sau altfel spus, anemie severă 
ale cărei cauze trebuie tratate de urgență !  
De fapt, ar fi o ocazie nesperată să exemplific modul în care teribila ”pandemie” însoțită de 
multiplele  consecințe speculate cu abilitate de către autorități au  influențat, în mod desigur 
indirect starea de sănătate a oamenilor, în cazul de față al meu personal (soarta mea,bafta 
mea).Deci: la 29.aug 2019 valoarea aceluiași indicator era 12.3 g/DL vs 13,7 g/Dl  min. admis! 
Un rezultat simplu, dar…inexplicabil ! Adică o viață întreagă de regim normal, n-am suferit de 
anemie, apoi aceasta se manifestă sever, obligîndu-mă la  investigații specifice, care așa cum 
mă așteptam,nu identifică nici-o cauză specifică ! 
Singura cauză, nespecifică, dar care poate justifica pe deplin modul de evoluție surprinzător 
al evoluției stării mele de sănătate este….limitarea drastică de mișcare introdusă, după cum 
se știe, de către autorități. Se pare că personal, am resimțit din plin efectul acestora. Nu 
formulez nici-un reproș. Dar nu mă  pot abține să vă spun că pentru a avea acces la 
investigațiile respective, am fost obligat să  fac testul ARN Covid ! ( 80 EUR , banii mei)* 
Asta ca să vedeți că nici scepticismul meu nu-mi este practic de nici-un folos ! 
Sigur mai câștigați sunt aceia care pot simula , din cine știe ce motive, groaza de un fenomen 
nociv Implantat oficial de către autoritățile din întreaga Lume !  
NR Dacă cineva este curios vă vadă cum arată rezultatul, CLICK PE CASETĂ  ,    

                                                                  
PS* În  fapt, l-am repetat pentru a doua 
serie de investigații. 

 
 
    

 
          Click pentru cuprins 
 

TESTARE ARN 2019-nCoV - RT- PCR 
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      Timpul trece, pandemia continuă să-şi facă de cap, iar oamenii asistă neputincioşi la capriciile 
ei. N-a dispărut în izolarea din prima perioadă, nici după ce s-a încălzit vremea, nici după ce unii 
politicieni (vezi Donald Trump) s-au bătut cu pumnii în piept şi s-au lăudat că o să-i vină de hac. 
State mari şi evoluate, care într-o primă etapă nu i-au acordat importanţa cuvenită, erau cât pe aci să 
fie îngenunchiate de ea.  

Pentru că populaţia nu mai putea suporta restricţiile impuse de pandemie, mai ales izolarea şi 
interdicţiile de circulaţie, statele le-au relaxat. Aceasta a coincis cu începerea perioadei de vacanţă 
de vară. Lumea s-a grăbit să plece de acasă şi să se îmbulzească pe plaje şi în staţiuni, fără 
respectarea măsurilor puţine, dar foarte importante, de protecţie: purtarea măştii, izolarea fizică, 
higiena corporală. Drept consecinţă, numărul infectărilor au început să crească din nou şi continuă 
s-o facă. 

Industriala mondială e în recesiune. Cei care au contestat sau subapreciat pandemia şi 
continuă s-o facă încă, mă mir că mai au curajul să ni se uite în ochi. Acum toată lumea îşi pune 
speranţa în vaccinurile la care se lucrează. Vom trăi şi vom vedea. 

Eu continui să stau acasă, neîndrăznind să depăşesc graniţele nemarcate ale cartierului, 
continui să ţin legătura cu lumea din afară prin intermediul internetului, telefonului şi  televizunii, 
aşa cum sunt convins că faceţi majoritate dintre voi. Cenaclul literar la ale cărui şedinţe online, 
organizate odată la două săptămâni, am participat şi eu şi-a reluat şedinţele faţă în faţă, la care eu, 
de frică, am refuzat să iau parte. Am participat însă la şedinţele online ale FOREN, forumul 
energeticienilor din România, care s-a ţinut câte şase ore pe zi, timp de patru zile. În tot acest timp, 
am stat acasă,  cât şase şi opt ore neclintit în faţa calculatorului.  Evenintul a constituit prilejul să-mi 
amintesc că am fost odată inginer. Am fost atât de impresionat de asta, încât am postat pe Facebook 
câte ceva în legătură cu el, în fiecare zi a forumului. Redau postările: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JURNAL DE 
PANDEMIE 7 
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7.09.2020 

FOREN 2020 ANUNŢĂ, PRINTRE ALTELE, ÎNCHIDEREA TERMOCENTRALELOR PE 
CĂRBUNE. 

 FOREN este un forum al energeticienilor din ţările central şi est europene, organizat în 
România, odată la doi ani, de Consiliul Mondial al Energiei prin Comitetul Naţional Român al 
Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), al cărui membru fondator sunt. Anul acesta are loc a 
15-a ediţie, care, din cauza pandemiei de coronavirus, se ţine online. 

În cadrul lui, timp de patru zile (7-10 septembrie), se dezbat cele mai arzătoare probleme din 
sectorul energetic. Azi a avut loc Secţiunea I-a, în cadrul căreia s-au discutat şi despre tranziţia 
energetică, în următorii 30 de ani, de la energia produsă în principal pe baza combustibililor fosili, 
la cea produsă din surse regenerabile. Astfel, până în 2050, va trebui să înceteze producerea de 
energie electrică pe cărbune. Înţeleg raţiunea acestei politici, dar, întreaga mea carieră profesională 
fiind legată de termocentralele pe cărbune, faptul mă întristează rău de tot. 

 
8.09.2020 
FOREN, ZIUA A DOUA : HIDROGENUL COMBUSTIBILUL VIITORULUI APROPIAT. 
În ziua a doua, s-au prezentat comunicări pe tema Pactului Verde European şi a Tranziţiei 

Energetice. Mi-a atras atenţia perspectiva folosirii în viitor, pe scară largă, a hidrogenului, pentru 
producerea energiei electrice sau în transporturi, pe linia înlocuirii totale a combustibililor fosili cu 
unii care asigură o ardere curată, fără producerea de noxe. În afară de folosirea hidrogenului în 
formă pură, el poate fi folosit şi în amestec cu gazele naturale (10%-20% hidrogen) 

Hidrogenul se obţine prin electroliza apei (hidrogenul vere), cu ajutorul energiei electrice, sau 
din gaze naturale prin anumite procedee chimice şi termice (hidrogenul albastru). Costurile 
producerii lui sunt încă mari (7,5 $/kg cel verde şi 2,4 $/kg cel albastru), dar preţul mic al energiei 
electrice (din surse regenerabile) şi perfecţionarea tehnologiilor de producere a lui, vor duce la 
micşorarea acestora. 

Puterea calorifică a hidrogenului e de 2,1 ori mai mare decât a gazelor naturale şi de 2,8 mai 
mare decât a benzinei. El poate fi transportat la distanţă în stare gazoasă, prin actualele reţele de 
transport a gazelor naturale sau prin unele noi, şi în stare lichidă, pe uscat sau pe apă. 

Reprezentantul Hidroelectrica a declarat că împreună cu firme germane şi austriece studiază 
producerea hidrogenului la scară industrial, prin electroliză, cu ajutorul energiei electrice ieftine, din 
producţia proprie. 
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9.09.2020 
FOREN ZIUA A TREIA: ROMÂNIA CAMPIOANĂ LA PRODUCŢIA DE ENERGIE 

ELECTRICĂ EOLIANĂ 
În cea de a treia zi, a forului energeticienilor, s-au prezentat foarte multe referate, pe teme de 

mare actualitate privind energetica românească sau pe cea din Republica Moldova. Am selectat 
dintre ele pe cea legată de energia eoliană.  

În ţara noastră există mai mult de 2000 de turbine eoliene, majoritatea în Dobrogea. Puterea 
instalată însumată a acestora este aproape de 5000 MW. Energia produsă de ele atinge 10-15 % din 
totalul energiei electrice produsă în ţară. Din această privinţă, ne situăm pe un loc fruntaş în Europa. 

Avem şi o sursă foarte mare de energie eoliană, nefolosită încă. Este vorba de cea din largul 
mării (offshore), cu un potenţial de 70.000 de MW. Acolo s-ar putea instala turbine eoliene fixate 
pe fundul mării (în apropierea ţărmului) sau plutitoare(în larg). Dacă s-ar începe acum punea în 
valoare a acestei rezerve, până în anul 2025 România ar putea deveni exportator net de energie 
electrică. 

 

 
 
 
10.09.2020 
FOREN ZIUA A PATRA: CENTRALELE TERMICE DE APARTAMENT UN POLUANT 
IMPORTANT 

În ziua a patra ,şi ultima, a forumului energeticienilor s-au prezentat mai multe referate 
ştiinţifice pe temele: eficienţa energetică, petrol şi gaze, tehnologii nucleare de producere a energiei 
electrice. Dintre ele am ales se semnalez o temă mai puţin spectaculoasă, dar pe înţelesul tuturor şi 
de mare interes. 

Un colectiv de specialişti din Republica Moldova a măsurat poluarea de către centralele 
termice de apartament a oraşului Chişinău. A ajuns la concluzia că datorită faptului că ele îşi 
evacuează gazele arse în atmosferă, la mică înălţime faţă de sol, prin ţevi scoase afară prin pereţii 
apartamentelor, acestea otrăvesc aerul pe care-l respiră locuitorii oraşului. Autorii referatului au 
militat pentru rebranşarea acestor apartamente la sistemul de încălzire centralizat, acolo unde el mai 
există, sau pentru construirea unor centrale termice de bloc sau cvartal, cu evacuarea gazelor 
deasupra blocurilor, la care să fie branşate toate apartamentele.  

Blocul în care locuiesc eu, este racordat la reţeaua de termoficare a Bucureştilor şi n-am 
suferit nici într-o iarnă de lipsă de căldură sau de căldură insuficientă. Cu toate acestea, trei familii 
din bloc s-au debranşat, din motive absurde, de la reţea şi şi-au montat centrale termice de 
apartament. Una dintre ele are apartamentul perete în perete cu al meu. Toată iarna, de câte ori 
deschidem fereastra ca să aerisim apartamentul, simţim puternic miros de fum. În loc de aer curat, 
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suntem puşi în situaţia să aspirăm aer amestecat cu bioxid de carbon provenit de la centrala termică 
din apartamentul vecin şi, eventual, şi de la alte centrale termice de apartament din cartier. 

Recomand ca această temă să fie introdusă în programul lor de candidaţii din toate oraşele 
ţării, la alegerile locale din luna aceasta. 
       

 
 

11.09.20120 
 
România a depăşit 100.000 de infectări de la începutul pandemiei. Numărul 

infectărilor zilnice  se menţin peste 1000, iar al deceselor se păstrează între 30-40. 
De nicăieri nici un semn bun!  

13.09 2020 
Fiind preocupat de problemele societăţii în care trăiesc şi dorind să particip în vreun fel la 

rezolvarea problemelor cu care ea se confruntă, am postat pe Facebook şi următorul mesaj: 
ÎNCEPE ŞCOALA 
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Iată un eveniment care a făcut, şi mai face încă, multe valuri. Fiind puşi să o facem în condiţii 
neobişnuite, pentru că trăim vremuri neobişnuite, foarte multă lume caută nod în papură celor care 
se străduiesc să facă tot ce le permit condiţiile existente ca să ferească de infectarea cu coronavirus 
a copiilor şi nepoţilor noştri. Multora nu le convine scenariul în care o să înceapă şcoala copiii lor, 
spaţiul în care se va desfăşura procesul de învăţământ, dotările şcolilor şi ale elevilor, abilităţile de a 
preda online a profesorilor, ne acoperirea 100% de către Internet a teritoriului ţării, lipsa cadrelor 
medicale în unele şcoli, neacordarea gratuită la toată lumea a măştilor de protecţie şi altele.  

Oameni buni,  nimeni nu poate face minuni peste noapte. Nimeni nu e în stare să înlăture cât 
ai bate din palme lipsurile care dăinuie de ani de zile în şcolile şi în învăţământul nostru. Acolo 
unde ceva s-ar putea drege sau completa, se va face pe parcurs. Eu văd că există această preocupare 
din partea autorităţilor centrale şi locale. Învăţătorii şi profesorii vor face tot ce depinde de ei ca să-
şi protejeze elevii. Mâine, trebuie să vă trimiteţi odraslele la şcoală! Generaţia actuală de copii nu 
poate fi condamnată la lipsă de instruire. Nu ştie nimeni când vom scăpa de acest virus. Sun tem 
obligaţi să trăim încă alături de el.  

Sfătuiţi-vă copiii să poarte mască, să respecte distanţarea fizică şi măsurile de higienă! 
Spor la învăţătură, copii! 
 
16.09.2020 
Ieri s-a prelungit starea de alertă cu 30 de zile .Azi s-au înregistrat 1713 de 

infectări cu coronavirus, record naţional absolut, şi 49 de morţi în ultimele 24 de ore. 
Încep să se vadă efectele înghesuielilor şi neglijenţelor din perioada concediilor de 
vară. Când şi cum o s-o scoatem la capăt cu pandemia asta, nimeni nu ştie. 

 
Tot ieri, am primit un e-mail de la colegul nostru,  „persoană însemnată”, care declară, prima 

dată: „Poate îți mai nuanțezi, măcar, modul în care susții , de exemplu,  celebra  mască, care de 
fapt, este absolut inutilă.”, iar a doua oră: „........îți doresc doar să scapi de Corona Virus, care de 
fapt NU este virus !” Mi-am făcut cruce. Doamne iartă-l că nu ştie ce spune! 

18.09.2020 
Azi am aflat că numărul total de infectări cu coronavirus a depăşit treizeci de milioane, cel al 

morţilor se apropie de un milion, iar „stimabilul” nostru coleg continuă, probabil, să  nege existenţa 
lui!!!! Orice om raţional s-ar fi dat pe brazdă.  

 
19. 09. 2020 
Azi, în Piaţa Victoriei şi în Piaţa Universităţii, câteva sute de bucureşteni au manifestat 

împotriva restricţiilor impuse de autorităţi pentru a se evita infectarea cu coronavirus şi, în mod 
special,  împotriva obligativităţii  portului măştii de protecţie, în anumite împrejurări, în special de 
către elevi, la şcoală. Cineva a pus pe Internet un text de răspuns, însoţit de poza de mai jos.  

Iată textul: 
  „Tu, biped iresponsabil care nu porți mască pentru că te simți special. Tu, homo erectus care nu 
porți mască pentru că "e conspirație". Tu, idiot impertinent pentru care singura metoda de a atrage 
priviri este prin ne-purtarea măștii. Tu, viitor criminal în serie (calitate pe care o vei capătă prin 
răspândirea molimei pe care e posibil că o porți deja). Să știi că e foarte posibil să mă omori și pe 
mine, e posibil să-mi omori mama, e posibil să-ți omori părinții tăi, e posibil ca tu să scapi și să 
rămâi cu zeci de oameni pe conștiință. Lasă teribilismele ieftine și acoperă-ți moaca de idiot. Dacă 
tu vrei să te încadrezi la cei eliminați prin selecție naturală, eu nu. 
Iată poza: 
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„Așa ai șansa să-ți petreci următoarele săptămâni din viață” 
 

 
23.09.2020 

        Azi s- înregistrat un nou record de infectări cu coronavirus: 1767. 
       Bucureştiul e de câtva timp pe primul loc din punct de vedere al numărului de infectări. Din 
acest punct de vedere,  mă apasă faptul că locuiesc aici. În multe ţări europene se înregistrează o 
creştere alarmantă a numărului de infectări. În Europa, din punct de vedere al numărului de infectări 
la un milion de locuitori, ne depăşesc doar Spania, Moldova, Suedia, Rusia, Franţa, Marea Britanie. 
Din punct de vedere al morţilor la un milion de locuitori ne depăşesc Spania, Marea Britanie, Italia, 
Suedia,  Franţa, Moldova. Cu excepţia Moldovei, toate celelalte ţări sunt mai dezvoltate decât noi şi 
cu sisteme de sănătate mai performante.  Având în vedere că e vorba de ţări latine, slave, britanice 
şi scandinave, atât de deosebite temperamental şi comportamental, mi-am explicat această situaţie 
prin prisma circulaţiei mari a oamenilor: emigranţi mulţi din România şi Moldova, care circulă între 
ţările de origine şi cele de azil, imigraţia mare  şi turişti mulţi din afară, în celelalte ţări. 

 
26.09.2020 
În întreaga perioadă a pandemiei activităţile  pe şantierele de construcţii au continuat fără 

oprire. Apropierea alegerilor locale a grăbit inaugurările metroului din Drumul Taberei Bucureşti, a 
pasajului rutier Ciurel din Bucureşti şi începerea probelor pe calea ferată ce leagă Gara de Nord din 
Bucureşti cu Aeroportul Otopeni.    
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Staţia de metro Valea Ialomiţei din Drumul Taberei 

 

 Staţia CFR Aeroport Otopeni 
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Pasajul suprateran de la Ciurel 

28.09.2020Ieri au avut loc alegeri locale în toată ţara, În ciuda pandemiei a fost o prezenţă 
relativ bună la vot, iar în secţiile de votare s-au respectat cu stricteţe măsurile de protecţie dispusă. 
La unele circumscripţii electorale au luat naştere cozi fără respectarea distanţării fizice.Azi s-a 
realizat un record negativ privind numărul de internări la terapie intensivă: 557.În 
Bucureşti şi în alte câteva oraşe din ţară, în spitale, nu mai sunt locuri la terapia intensivă. Bolnavii 
sunt transportaţi în localităţile unde capacităţile acestora nu s-au completat încă. Ce se va întâmpla 
când nu vor mai fi locuri? Medicii vor trebui să aleagă pe care-i tratează şi pe care-i lasă să moară. 
Crunt!  
      30.09.2020 

Un alt record s-a realizat azi: numărul infectărilor zilnice la noi în ţară a  atins 
valoarea de 2.158! 
Asta se întâmplă la două săptămâni de la deschiderea şcolilor şi se pare că este o consecinţă directă 
a acestui eveniment.  

Numărul morţilor de azi este de 33,  a bolnavilor de COVID 19 aflaţi la terapie intensivă 
(ATI) este de 550, iar numărul de cazuri active este de 20.271. 

Bilanţul pandemiei, în România, de la începutul ei şi până azi este următoarea: 
• Total infectaţi          127.572 
• Total decedaţi              4. 825 

În multe ţări din lume se înregistrează, azi, un număr zilnic alarmant de infectări şi morţi: 
• SUA                   40.929/955 
• India                   86.748/1179 
• Brazilia  33. 269/952 
• Rusia   8.481/177 
• Spania  11.016/ 177 
• Franţa   12.845/63 
• Marea Britanie    7.108/71 
• Italia                    1.851/19 
• Germania    2.445/15 
• Israel      8.568/41 

                                                                                     Total infectați          34.147.98 
                                                                                     Total decedaţi          1. 018.218 

                Mai are cineva curajul să spună că nu este virusşi nu este pandemie?
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IOAN 
AVRAM 

                 1931-2020 
  

 
0 
 

În ziua de 30 septembrie, anul curent, a încetat din 
viaţă Ioan Avram, fost, printre altele,  viceprim-
ministru, ministru al Industriei Constructoare de 
Maşini şi ministru al Energiei Electrice. Mulţi 
dintre noi i-am fost subalterni. 

S-a născut în 28 iunie 1931, în satul Popeni, 
comuna Mirşid, judeţul Sălaj într-o familie de 
învăţători, unde a terminat şi primele patru clase 
primare. În 1940, ca urmare a Dictatului de la 
Viena şi cedarea Ardealului de Nord ungurilor, s-a 
refugiat, împreună cu familia, lângă Bucureşti. A 
urmat, ca intern,  cursurile Liceului Matei Basarab 
din Bucureşti, pe care l-a absolvit în 1951. Între 
1951 şi 1956 a urmat cursurile Facultăţii de 
Mecanică a Politehnicii din Kiev, Ucraina, URSS, 
de unde s-a întors în ţară cu diploma de inginer 
mecanic în specialitatea sudură. 

Şi-a început activitatea de inginer la  
cazangeria Uzinei Vulcan din Bucureşti, ca tehnolog, la scurt timp devenind şef de atelier, apoi şef 
de secţie, inginer şef şi, în cele din urmă, la doar 31 de ani, director general al uzinei (1959-1962), 
calitate în care a obţinut rezultate foarte bune. În aceeaşi perioadă a fost şi şef de lucrări la catedra de 
organizare a producţiei, la  Politehnica din Bucureşti. În 1961 am făcut practica  de diplomă la Uzina 
Vulcan.  În acea perioadă, în care drumurile noastre s-au intersectat, probabil că unii dintre voi l-au  
şi cunoscut personal. Eu nu. 

Între 1962-1965, a fost director general al Uzinei Constructoare de Maşini Reşiţa. A fost trimis 
acolo pentru că aceasta mergea prost. A reuşit s-o pună pe roate. În cei trei ani a fost şi conferenţiar 
la Institutul Politehnic din Timişoara, unde a predat cursul „Metode moderne de sudare”. 

Pentru că s-a dovedit a fi atât de bun, în 1965 a fost numit ministru adjunct în MICM, 
răspunzând acolo de fabricaţia de utilaje energetice, metalurgice, chimice, petroliere şi de transport 
(vagoane şi locomotive). S-a descurcat foarte bine şi, drept urmare, în 1968 a fost numit ministru plin. 
Avea 37 de ani. Politica regimului de atunci era să producă în ţară cea mai mare parte din utilajele 
necesare industriei noastre, aşa că sub conducerea lui Ion Avram s-au cumpărat şi implementat multe 
licenţe străine. Printre ele turbina de 330 MW de la Rateau, Franţa şi cazanele de 1035 t/h de la 
Babcock, Germania, cu care aveau să fie utilate termocentralele Rovinari şi Turceni în care mi-am 
trăit eu cea mai mare parte din perioada activă. Pentru fabricarea lor s-au construit două uzine noi în 
Bucureşti. Multe alte uzine noi     s-au construit, sub ministeriatul lui,  în toată ţara. În acelaşi timp, 
România a livrat uzine la cheie (rafinării, uzine chimice, fabrici de ciment,  fabrici de tractoare, 
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laminoare, oţelării centrale hidroelectrice etc.) în mai multe ţări din lumea a treia, pe care Ioan Avram 
le-a şi vizitat. A fost şi în ţări din Occident. Peste tot pe unde a fost,  a dat mâna cu regi şi preşedinţi 
şi a participat la numeroase ceremoniale Deşi era foarte ocupat, a început şi  un doctorat în sudură, 
pe care nu l-a terminat. Toate astea s-au întâmplat între 1965 -1984. 

În 1984 a urcat o nouă treaptă ierarhică: a fost numit viceprim-ministru al Guvernului având 
sarcina să coordoneze programele energetice naţionale. Începuse criza energetică de la noi. Industria 
se dezvoltase foarte mult şi nu mai putea fi satisfăcută cu energia electrică produsă în ţară. Exista un 
deficit de 1000 de MW. Începuse sacrificarea populaţiei privind alimentarea cu energie electrică. 
Marele centrale termoelectrice pe cărbune, Rovinari şi Turceni, pe care se punea baza , funcţionau 
prost, la aproximativ jumătate din puterea instalată şi nici alte termocentrale nu funcţionau mult mai 
bine. Sarcina domnului Ioan Avram era să le facă să meargă dacă nu foarte bine, cel puţin mai bine. 

În această perioadă l-am cunoscut personal. Fusesem detaşat ca director tehnic la Termocentrala 
Turceni, iar domnia sa ne vizita destul de des. Am stat de vorbă împreună în primul rând pe teme 
tehnice, dar şi pe teme diverse. Am descoperit atunci că suntem amândoi din Sălaj, amândoi băieţi de 
învăţători, amândoi refugiaţi, împreună cu familiile lor, la cedarea Ardealului de Nord ungurilor: 
domnia sa la Bucureşti, eu la Alba Iulia. Amănuntele acestea ne-au apropiat într-o oarecare măsură.  

Funcţionarea proastă a centralelor electrice s-a pus pe seama indisciplinei personalului. Plecând 
de la această idee eronată, în 1985 s-a militarizat sistemul energetic. Conducerea civilă centralelor 
electrice a fost dublată de una militară, iar în centrale patrulau soldaţi. Domnul Ioan Avram, care ştia 
că cauzele funcţionării proaste a centralelor electrice erau de natură tehnică şi nu umană, n-a fost de 
acord cu această măsură, dar ea a fost impusă de sus şi domnia sa n-a avut ce face.   

Pentru că militarizarea nu a reuşit să îmbunătăţească funcţionarea sistemului energetic, şi pentru 
că defecţiunile de echipamente erau una din cauzele funcţionării lui proaste, s-a hotărât ca omul cu 
cea mai mare experienţă în domeniul construcţiei de ehipamente energetice, domnul Ioan Avram, să 
fie adus şi mai aproape de problemele pe care le creau acestea. Aşa se face că, în 1987, a fost numit 
ministrul energiei electrice. Toţi care au trecut prin această funcţie şi-au rupt gâtul, pentru că nici unul 
n-a fost în stare să rezolve problemele din acest sector. I   s-a întâmplat asta şi lui Ioan Avram, care 
n-a fost lăsat să facă  ceea ce ştia că trebuie făcut, fiindcă asta  cerea timp şi bani, şi numai  după 
numai un an de zile, a fost înlocuit, cu scandal. După câteva luni, în care a fost „şomer”, a fost numit 
director general al Şantierului Naval Olteniţa. Aşa se întâmpla atunci, puteai cădea foarte repede în 
dizgraţia regimului, uitându-se, imediat, tot ce-ai făcut pentru el.  În acelaşi an (1988), a fost  nevoie 
ca cineva să scoată din rahat Uzinele 23 August din Bucureşti, Nicolae Ceauşescu şi-a adus aminte 
de Ioan Avram  şi acesta a fost numit  director general al centralei industriale de care ţinea uzina, în 
care lucrasem şi eu, ca tehnician, între anii 1954-1956. Acolo l-au prins evenimentele din decembrie 
1989. După Revoluţie, muncitorii au votat să rămână în funcţie. După aproximativ o jumătate de an, 
s-a  pensionat. În anii care au urmat,  l-am întâlnit în câteva ocazii, am dat mâna cu domnia sa, am 
discutat. Odată a fost şi musafirul nostru la „Intermacedonia”.Dumnezeu să-l odihnească în pace! 
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Sursa : MECANICII’61, Anul 16, # 168, octombrie 2020 EE                                   Corina FIRUȚĂ  
 
 
 

Oameni frumoși. Dr. Boici 
Prin anii ’60 în fiecare policlinică din România a fost instruit câte un 
medic să facă tratament cu infiltrații boicil. Auzisem și eu, ca tot 
românul de acest procedeu -minune. 
Lucram în șantierul Energomontaj Brazi și locuiam într-un bloc în organizare 
șantier, în Ploiești. Mama mea ieșise la pensie și era cu mine. La un moment 
dat a început să sufere o durere pe coloană, de nu se mai putea întinde în pat 
– dormea într-un șezlong. Mi-am dat seama că nu va putea trăi mult timp astfel. 
Masajele mele nu aveau efect. Trebuia să fac ceva. Am dat un telefon la 
Timișoara și am aflat că dr. Boici lucra în Policlinica sportivă. Avea doar o 
cameră cu cîteva paturi pentru internați bărbați și alta pentru femei. Am obținut 
o internare, mi-am luat o delegație și m-am dus cu mama în Timișoara. 
Doctorul Boici - cred că avea cam 60 de ani -  era o persoană jovială și s-a 
arătat foarte bucuros să ne ajute. Mi-a explicat ce efect are  procedeul lui și ca 
experiment, i-a făcut mamei o infiltrație în mușchii de pe lângă coloană și a 
întrebat-o ce simte. Ea i-a răspuns că îi amorțește degetul mic de la mâna din 
partea respectivă. El a fost mulțumit să-mi demonstreze mie efectul infiltrației. 

Mama a rămas acolo o săptămână, apoi am luat-o acasă. Născută în 1912, 
avea 68 de ani în 1970. M-a părăsit la 91 de ani și n-a mai avut nicodată acea 
durere. 

Peste câțiva ani, eu însămi aveam o durere pe coloană. Eram în delegație în 
Timișoara și m-am gândit să încerc o vizită la dr. Boici. M-a primit fără nicio 
programare, m-a consultat și m-a întrebat în ce hotel stăteam. Mi-a făcut o 
infiltrație și mi-a cerut să mă duc direct la hotel și să mă bag în pat. L-am 
ascultat. Dar eu aveam avion chiar în ziua aceea. Autobuzul spre aeroport 
pleca la ora 14. Nu i-am spus. Pe la ora 12 a venit camerista să schimbe 
așternutul - eu eram amorțită, nu eram în stare să mă ridic în picioare și am 
asigurat-o că voi plăti prelungire încă o noapte. Însă, peste o oră, deja mă 
simțeam bine. M-am ridicat din pat și m-am dus la autobuz. Seara eram acasă. 

   Rubrica Corinei 
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Mi-am mai făcut o infiltrație cu boicil, într-o vară, la Eforie, în călcâi, pentru că 
nu puteam călca pe el. (Injecțiile se găseau în farmaciile din toată țara, dar într-
o concentrație mai mică decât cele pe care le făcea doctorul în cabinetul său.) 

Curând după 1989 dr. Boici a murit și după câte am auzit, cineva a vândut 
secretul medicamentului, unui spital prin America de Sud. Astăzi, firma Aliphia 
(tel. 0256473112, 0723248983) mai fabrică doar Crema dr. Boici, care - după 
câte am aflat - este pe bază de spânz, castan și ienupăr. Eu îl comand  - un 
litru cam în fiecare an și îl folosesc cu încredere. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.10.2020 
Știre pandemică de ultimă oră: 
 
Începând de luni, poștașii vor lucra de-acasă. Vor citi scrisorile și dacă 
va fi ceva important vă vor suna la telefon. 
 
Bancul ăsta atât de absurd, mi se pare atât de genial, încât numai vreun 
român putea să îl creeze. Nu poți nimici o națiune care are un așa puternic 
simț al umorului. Umorul poste zdrobi orice. Vorba ieromonahului (călugăr și 
preot) Ioanichie Bălan, pe care am avut onoarea să îl cunosc și să discut cu 
el la mânăstirea Sihăstria din nordul Moldovei, de Crăciun în 1969: „Noi am 
mâncat coliva la trei imperii. Avem grâu și pentru a patra colivă.” 
Victor Ravini 
Om fi noi românii deștepțI dar nu ne întrece nimeni nici ca lăudăroși. 
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Draga Radu, iată ce circulă pe net: (eventual pentru revista noastră) 
 
 
 
 
 
 
 
Puterea lui 0: 0 la puterea n este tot 0 
Se spune că Grigore Moisil ar fi concluzionat astfel: 
“O nulitate ridicată la putere ramâne tot o nulitate.” 
 
Tiberiu Foriș 
19 septembrie la 05:45  ·  
 

Zero 
Un zero veșnic e-un ratat 
Chiar la putere de-i urcat 
Și nu-i capabil de vreun rol, 
Căci înăuntrul său e gol. 
 
Și nu-i de glumă, te întreabă, 
Cu el de poți să faci vreo treabă, 
Iar lângă el te paște frica: 
Orice-nmulțești, îți dă nimica! 
 
Conduși de nuli și nulitate,  
Votând zerouri colorate, 
Asta ți-e soarta, n-ai ce-i cere, 
Când nulitatea-i la putere! 
 
Tiberiu Foris, Timpul pierdut.  
Jurnal de pandemie. Vol. V 
 

 

NR Semnificativ nu-i așa?                                                                                        
 
 

https://www.facebook.com/tiberiu.foris/posts/10214647633263756?__cft__%5b0%5d=AZXwGh6CuTfCXW8ELthoXiNQRAgcN4qsnd7UJzMbdig_W_NyU8U0L6Y37sB9izNNRPjG4EmKMKXxKm7YUB9JEYo24Q2TU0eugVqwmUS0Ho7xd2KqKtsX_jTAtPIT6czfKTXjhTHhYzehgc5l9axCH90C&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/tiberiu.foris?__cft__%5b0%5d=AZXwGh6CuTfCXW8ELthoXiNQRAgcN4qsnd7UJzMbdig_W_NyU8U0L6Y37sB9izNNRPjG4EmKMKXxKm7YUB9JEYo24Q2TU0eugVqwmUS0Ho7xd2KqKtsX_jTAtPIT6czfKTXjhTHhYzehgc5l9axCH90C&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/tiberiu.foris?__cft__%5b0%5d=AZXwGh6CuTfCXW8ELthoXiNQRAgcN4qsnd7UJzMbdig_W_NyU8U0L6Y37sB9izNNRPjG4EmKMKXxKm7YUB9JEYo24Q2TU0eugVqwmUS0Ho7xd2KqKtsX_jTAtPIT6czfKTXjhTHhYzehgc5l9axCH90C&__tn__=-%5dK-y-R
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Sursa: MECANICII’61, An 16, # 168, octombrie 2020 EE   Euractiv.ro 

Perspective europene 
De la  biciclete 

la avioane de război electrice 
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Sursa: MECANICII’61, An 16, # 168, octombrie 2020 EE   Internet 

Umor ....contagios 
   Curtoazia Nicu Suruceanu 

Glume retour din....diaspora
 Curtoazia Ermil Văleanu, Radu Mihalcea,Paul Moren 
 

NR Sunt convins că   deși lumea noastră a expirat, materialul rămâne deosebit de interesant. 
 Desigur nu ca IA, dar pe-aproape! 
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Despre prostie - foarte bine spuse .... 
( Ermil Văleanu) 

Cum celui bolnav nu-i folosește un pat din aur, nici celui fără minte 
nu-i folosește un noroc deosebit. – (Socrate) 

Cei mai mulți oameni nu se maturizează, ci numai cresc. – (Leo Rosten) 

Primul simptom al prostiei este lipsa totală de rușine. – (Sigmund Freud) 

Partea interesantă a oamenilor inteligenți: par nebuni în fața 
proștilor. – (Albert EinsteinI 

Trecându-i mereu cu vederea, faci din prost un obraznic. (Publius Syrus) 

Prostia este când ai un răspuns la toate întrebările, înțelepciunea 
este atunci când ai o întrebare pentru orice. – (Milan Jundera) 

Nimic nu costă mai mult în viață decât boala și prostia. – (Sigmund Freud) 

DE     CITITCel mai mare pericol social este prostia. – (Victor Hugo) 

Prostia este infinit mai fascinantă decât inteligența. Inteligența are 
limitele ei, prostia nu. – (Umberto Eco) 

Să ai clasă înseamnă să păstrezi tăcerea în fața proștilor, chiar 
atunci când ai multe de spus. – (George Clooney) 

Cu prostia te poți lupta, dar niciodată n-o vei învinge. 

Deșteptul își vede de treaba lui, prostul de cea a altuia. 

Spiritele mediocre condamnă de obicei tot ce depășește înțelegerea lor. 

Când te cerți cu un prost e ca și când vrei să omori un țânțar pe 
obraz... Reușești să-ți dai singur o palmă. 

-Nimeni nu s-a născut învățat, dar asta nu-i o scuză să mori prost.

-În fața unui om deștept, toți tâmpiții fac front comun împotriva lui.

-În viață să ai grijă să nu superi natura și prostul. Ambii se răzbună,
prostul imediat, natura mai târziu.

-Când prostul este pe o treaptă mai sus ca tine te scuipă-n cap, uitând că tu ții scara...
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-Când ești mort, tu nu știi că ești mort, dar durerea o simt ceilalți.
La fel se întâmplă și când ești prost!

-Am răbdare când e vorba de prostie, dar nu cu cei care sunt mândri de ea.

-Prostia ucide, dar nu atât de repede!

-Nu credeți toate vorbele. Trăim într-o lume în care proștii se afirmă,
iar cei inteligenți sunt prea modești.

-Ferește-te de săracul ajuns și de prostul scos în lume.

-Invidiosul este rudă cu prostul: te privește, te judecă, te bârfește,
iar dacă nu găsește nimic de bârfit, inventează.

-Cea mai înaltă treaptă a inteligenței umane este capacitatea de a
observa fără să judeci.

-Când reușești să taci pentru a evita discuțiile inutile, îți arăți înțelepciunea și inteligența.

-Nu poți deschide mintea cuiva, dacă te lovești de încăpățânarea sa.

Intrebari si raspunsuri 
 (Radu Mihalcea) 

I. Ce este viata?
R. Cea mai raspandita boala transmisa pe cale sexuala...

I. Care este diferenta dintre un taur si un bou ?
R. Taurul poate deveni tata, pe cand boul numai unchi.

I. Care este cel mai periculos loc din lume?
R. Patul. Acolo mor 80% dintre oameni.
I. Ce spune spermatozoidul care fuge dupa un ovul ?

R. Daca te prind, om te fac !

I. Care an dureaza numai o zi ?
R. Anul Nou !

I. E adevarat ca barbatii impotenti traiesc mult ?
R. Da, dar degeaba.

I. Prin ce se deosebeste un om de o camila ?
R. Camila poate sa lucreze o saptamana fara sa bea, iar omul poate sa bea o
saptamana fara sa lucreze ...

I. Prin ce se deosebeste sexul frantzuzesc de cel romanesc ?
R. Francezii fac sex fara lenjeria de corp, iar romanii fara lenjeria de pat.
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I. Care este, in zilele noastre, cea mai obisnuita formula de cerere in
casatorie?
R. Dumnezeule, sa nu-mi spui ca ai ramas insarcinata ...

I. Cum se cheama un barbat inteligent in America ?
R. Turist.

I. Care este asemanarea dintre o masina noua si un sot?
R. Ambele functioneaza bine doar in primii ani.

I. La ce e mai usor sa renunti: la vin sau la femei?
R. Depinde de vechime.

I. De ce au uraganele nume de femei?
R. Pentru ca vin umede si salbatice si pleaca cu casa si masina.

I. Stiti cum se numeste o secretara lasata insarcinata de catre seful ei ?
R. BOSS UMFLATA ..

I. Ce fac pestii cand sunt multi?
R. Bancuri.

Alte glume bune 
 (Paul Moren)

 
-Bună seara, aici e clubul nostalgicilor?

– Da, dar nu mai e ce-a fost...

-Atunci când o uşă ţi se închide, o alta ţi se deschide.

-Ştiu... că am avut şi eu Dacie – Salut vecine! Nu am mai văzut-o de mult pe soţia ta, v-aţi despărţit?

– NU... parchează maşina.

-Dragi copii, azi vom învăţa despre Dunăre: ea izvorăşte din Munţii Pădurea de Culoare şi se revarsă

– O să mori în mizerie sărac şi prost!...– Nu am înţeles... ce aţi spus?

– Am spus: Creditul d-vstră a fost aprobat!

– Eu nu mă căsătoresc cu un zgârcit ca tine! Poftim inelul!

– Unde e cutiuţa?

-Puteţi să vă păstraţi relaţia vie dacă vă lăsaţi dimineaţa reciproc bileţele de dragoste:

 De exemplu: „Puteam să te sufoc azi-noapte în somn, dar n-am făcut-o!” 
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-De aproape 20 de ani, o duc pe nevastă-mea în concediu la mareşi ea tot nemulţumită...

O fi de vină faptul că stăm în Constanţa? 

-Cum explicăm noi unui străin că, la noi, „să mori tu?” înseamnă „ce veste bună mi-ai dat!”

-Clientul: Ce fel de restaurant e ăsta? Ciorbă nu mai este, desert nu mai este...

aduceţi-mi haina, vă rog! 

-Chelnerul: este un restaurant cu specific românesc... nici haina nu mai este.

Pentru poetul Ovidiu, vechii romani n-au găsit pedeapsă mai aspră decât exilul pe litoralul românesc.

-România Pandemie 2020: La 30 de cazuri pe zi ne băteam pe drojdie şi hârtie igienică,

acum la 1.100 de cazuri pe zi ne batem pe cazări la munte şi la mare. 

-Referitor la COVID19, vă spun ca electrician, mai bună o izolare decât o împământare.

 Doi medici psihiatri coboară scările. Unul se împiedică, cade şi îşi rupe piciorul. 

 Celălalt se repede la el şi îl întrebă: 

‒ Vrei să discutăm despre asta? 

-Scarlett O'Hara: “After all, tomorrow is another day”.

Translate into romanian: “Nu e dracul chiar aşa de negru” 

 “Ce faceţi dacă vedeţi un omuleţ verde?” 

-60% au răspuns “mă las de băut“,

-30% „mă apuc de băut“, 9,9% „merg la psihiatru“, doar o fetiţă a răspuns: „traversez”.



30   Revista MECANICII’61, An 16, # 168, octombrie 2020 EE 

Cuprins

   IOAN 
AVRAM 
  1931-2020 

Radu Gruia 

Artemiu Vanca 

Corina Firuță 

 
 

Click pe titluri pt. lecturare 

JURNAL DE    
PANDEMIE 7 
(Septembrie) 

Rubrica Corinei 

Umor ....contagios 
 Curtoazia Nicu Suruceanu 

Glume retour din...diaspora 
Curtoazia Ermil Văleanu, Radu Mihalcea, 

  Paul Moren 

Perspective europene 
De la  biciclete 

la avioane de război electrice 



ARN (2).png %d×%d pixels

https://www.mecanicii61.ro/uploads/images/ARN%20(2).png[11.10.2020 18:31:16]


	Draga Radu, iată ce circulă pe net: (eventual pentru revista noastră)
	Puterea lui 0: 0 la puterea n este tot 0
	Se spune că Grigore Moisil ar fi concluzionat astfel:
	“O nulitate ridicată la putere ramâne tot o nulitate.”
	Tiberiu Foriș
	www.mecanicii61.ro
	ARN (2).png %d×%d pixels




