
 
                                          

 

 



 
                                          

 

Sursa : MECANICII’61, Anul 16, # 170, decembrie 2020 EE                                  Radu GRUIA 
 
 
 
 
 

        A sosit, inexorabil la timp, ultima lună a anului . An care pare că a surprins dramatic, 
majoritatea populației globului. Fapt absolut plauzibil datorită consecințelor   evenimentelor 
care s-au petrecut și continuă să se deruleze  pe întreaga sa durată .Faptul este unanim 
recunoscut ca fără precedent  in istoria contemporană .Îngrădirea sau suprimarea dreptu-
rilor fundamentale ale omului, pe timp de pace,fie chiar și pe timp limitat, reprezintă o 
premieră absolută în  viața societății civile, indiferent de forma de organizare  a  acesteia.  
Evident că manifestările de protest au izbucnit în majoritatea țărilor globului fiind însă 
urmate,în loc de relaxare   de… înăsprirea restricțiilor, deja în vigoare. 
Iată dece m-am decis  să ignor pe cât posibil  subiectul în cuprinsul acestei tablete. De 
altfel colegul Mirel Vanca  urmărește cu atenție de desfășurarea evenimentelor pe are le 
inserează în jurnalul  care apare  regulat în revista noastră.  
În legătură cu aceasta, cred că voi dragi colegi, veți recepționa cu interes,inițiativa de su -
flet a colegei Rodica Nicolescu și acordul  conducerii asociației , de trimitere prin poștă a 
tuturor numerelor apărute în anul 2020 .Evident, cauza este de fapt, sunt convins că tutu-
rora ne lipsesc, într-un fel sau altul, întâlnirile  lunare . Dați-mi vă rog voie, să vă  reamin-
tesc hotărârea-angajament de a ne revedea la împlinirea celor 60 de ani de la absolvirea 
promoției.  De aceia,  fiecare pentru sine, trebuie să nutrească convingerea că va fi prezent  
la eveniment.  
        Până atunci, câte ceva despre prezent.  Începând cu ultimile două numere , am 
crescut paginația numerelor curente ,cu o  pagină rezervată linck-urilor WEB. 
Dece? Am considerat că astfel, va putea fi mărit  gradul de interes acordat   aparițiilor  prin 
suplimentarea (virtuală) a paginilor. Astfel , în nr.169 și 170 am introdus pagina rezervată 
lecturării a 4 linck-uri, ușor accesibile (click)  , care permit  cititorului vizionarea unor materiale 
în format .pps. Mărturisec că așteptam, cu oarecare nerăbdare,  feed-back -ul respectiv. 
Dar….silentium stampa   !    Explicația : pentru elaborarea acestei pagini volumul de lucru 
este considerabil mărit în comparație cu cel necesar  editării unei apariții curente;în 
consecință   dacă nu exsită  reacție, se poate presupune, logic, că nu există nici interes ! 
Deci,dragi cititori, rog sacrificați 1-2 min din prețiosul Dvs.timp pentru a-mi trimite un  mail 
sau  SMS pe (+40)722319660                                                       
 
 
                                                                                                
 
 
 
 
 
                                                                                                 Click pentru Cuprins                                                                                                                                                                    
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Sursa : MECANICII’61, Anul 16, # 170, decembrie 2020 EE                                 Artemiu VANCA 
 
 
 

Situaţia pandemiei în ţară şi în afara ei continuă să se agraveze. Există părerea că 
s-a pierdut controlul ei. Transmiterea virusului a devenit, în România,  una comunitară. 
Oricine din cei pe lângă care treci pe stradă, chiar dacă poartă mască, poate fi infectat 
cu coronavirus. Riscul de infectare e mare. Suntem pe cont propriu.  Dacă nu ne apărăm 
singuri nu ne apără nimeni. purtaţi mască, păstraţi  distanţa, respectaţi regulile de 
higienă!  

Pe 6 decembrie vor avea loc alegerile parlamentare. Unii consideră că ar trebui 
amânate din considerente de pandemie, preşedintele şi guvernul ţin însă cu dinţii de 
această dată. Ar fi cazul să intrăm în lockdown, cum au început să o facă unele ţări 
occidentale, dar nu se face asta din cauza campaniei electorale care va începe peste trei 
zile.  Sunt curios dacă se va rezista până la alegeri şi dacă da, cu ce preţ? 

Pe plan mondial numărul infectărilor a depăşit cifra de  4.500.000, iar numărul 
deceselor a depăşit-o pe cea de 1.200.000. O serie de ţări europene se întorc la măsurile 
din timpul stărilor de urgenţă de la începutul pandemiei. 

 
3.11.2020 
Cascada recordurilor negative de la noi continuă să curgă. Astfel, la testări, 2 din 

3 persoane sunt depistate pozitiv. Azi, a fost o zi neagră. S-au  înregistrat noi recorduri 
negative, care ne dau fiori: 7733 de infectări, 120 de morţi, 974 de cazuri la ATI. 

Cele mai multe infectări se înregistrează în 9 judeţe din vestul ţării, unde a fost 
depăşită rata de 3 infectări la mia de locuitori. Ele au fost declarate zone roşii. 
Bucureştiul cu 3,94 rata infectărilor este şi el roşu. Întreaga ţară riscă să se înroşească. 
Judeţul meu natal, Sălaj, conduce în rata infectărilor cu 5 la mia de locuitori.  În Zalău, 
Jibou şi Cehul Silvaniei s-a depăşit rata de 7 infectări la mia de locuitori, cifră care 
impune carantinarea.  În Bănişor, satul meu natal, s-au infectat mai multe persoane iar 
una dintre ele a murit răpusă de coronavirus. 

JURNAL DE 
PANDEMIE 9 

(noiembrie) 
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Centrul de Cultură şi Artă a Judeţului Sălaj, din Zalău, se află într-o fostă cazarmă 

de pe vremea Austro-Ungariei. Aici mi-am lansat câteva din cărţile mele şi tot aici s-
au organizat, în fiecare an până la izbucnirea pandemiei, „Zilele Caiete Silvane”, la 
care am fost invitat de fiecare dată şi am participat atunci când am putut. Sunt foarte 
puternic legat de acest judeţ. 

Românii sunt foarte împărţiţi  din punctul de vedere al atitudinii lor faţă de 
pandemie. Sondajele de la sfârşitul lunii trecute au pus în evidenţă următoarele. 

• 62% din populaţie aprobă măsurile luate de autorităţi; 
• 38% şi-ar dori un nou lockdown; 
• 54% sunt de acord cu data de 6 decembrie pentru alegeri parlamentare; 
• 34 % cred că pandemia este rodul conspiraţiei ruşilor şi chinezilor; 
• 14% sunt negaţionişti (neagă existenţa virusului şi a pandemiei). 

Se vorbeşte deja despre faptul că sărbătorile de iarnă se vor desfăşura la fel ca cele 
pascale din perioada stării de urgenţă, adică în familie. 

Tot azi au loc alegeri pezidenţiale şi parlamentare în SUA.  Dintre cei doi 
candidaţi la preşedinţie, Trump, candidatul republican şi actualul preşedinte, 
minimalizează periculozitatea virusului, în timp ce Biden, candidatul democrat, îl ia în 
serios. Sper să iasă Biden. 
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4.11.2020  
Ziua de azi e şi mai neagră decât cea de ieri: 8651 de infectaţi, 146 decedaţi, 1001 

la ATI. Numărul judeţelor roşii a ajuns la 11. În Bucureşti au fost 1514 cazuri de 
infectare! Incidenţa cazurilor de infectare în Capitală a ajuns la cifra de 4,24.   Virusul 
ne pândeşte după fiecare colţ. Atenţie mare!  

La numărătoarea voturilor din America, la orele 15.30, Biden are un avans nu 
foarte consistent. 

 
5.11.2020 

Noi recorduri negative: 9714 infectări, 121 morţi, 1014 
cazuri la ATI. Specialiştii spun că în acest ritm secţiile ATI 
vor fi blocate într-o săptămână. Pacienţii povestesc: „Am fost 
10 în salon. Când se elibera un pat, nu dura 5 minute şi era 
ocupat cu alt pacient.” Principala cauză a infectărilor este 
aglomeraţia din mijloacele de transport în comun şi numărul 
mic de testări zilnice (37.000) care nu permite depistarea 
tuturor infectaţilor şi izolarea lor. 

Nu se cunoaşte încă câştigătorul alegerilor din America. 
Continuă numărătoarea voturilor prin corespondenţă. 
„Adevărul de azi titrează: „Americanii au trimis mutarea în 
plic” 

Cu toată avalanşa de ştiri şi polemici  despre pandemie şi evenimentele de la noi 
din ţară şi din afara ei, în care am fost antrenat şi eu, în sensul că le-am comentat cu 
prietenii, am mai citit o carte interesantă din colecţia „Biografii” a editurii Polirom.  
Cartea se numeşte „Cioran. Ultimul om liber”, iar autorul ei este Andrei Crăciun un 
scriitor interesant care a scris  o carte interesantă. V-o recomand.  

 
6.11.2020 
Azi s-a depăşit numărul de 10.000 de infectări în 24 de ore. S-au numărat 10260 

de infectări. 
Guvernul va impune, începând de luni 9.11.2020, următoarele noi restricţii şi 

reglementări: obligativitatea purtării măştii în spaţiile închise şi deschise peste tot în 
ţară, interzicerea deplasărilor în timpul nopţii (între orele 23-5), interzicerea 
petrecerilor de orice fel, închiderea magazinelor  la orele 21, închiderea pieţelor din 
spaţiile închise, toate şcolile vor funcţiona în online, decalarea programului 
întreprinderilor, tele-munca peste tot unde e posibil. 
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7.11.2020 
Record negativ: 1048 de cazuri la ATI 
Joe Biden este câştigătorul alegerilor din SUA. A promis că va aborda altfel 

pandemia decât predecesorul său. Trump nu e dispus să recunoască rezultatul 
alegerilor. Se pune, încă odată, într-o postură ridiculă. Mă tot întreb, cum de au fost 
americanii în stare să aleagă să-i conducă un astfel de om? 

 
10.11.2020 

E scandal legat de închiderea 
pieţelor acoperite. Parlamentul a votat o 
lege prin care se anulează această 
măsură. Ca să intre în vigoare însă, ea 
trebuie promulgată de preşedinte. Sunt 
sigur că nu o va face. Pe tema aceasta, 
Mircea Dinescu, devenit dintr-un simbol 
al Revoluţiei din 1989 o caricatură 

jalnică, a scris o parodie la „Scrisoarea a treia” a lui Eminescu, cu pronunţate accente 
xenofobe, în care insultă cu neruşinare pe preşedintele ţării, pe primul-ministru şi pe 
secretarul de stat Raed Arafat.  

În ultimele 24 de ore au fost 177 de morţi, nou record negativ. S-a depăşit cifrele 
de 300.000 de infectaţi şi 10.000 de morţi, de la începutul pandemiei. 

Sunt 18 judeţe roşii. La Timişoara, au murit 6 infectaţi pentru care nu s-au găsit 
locuri la terapie intensivă. 

 
12.11.2010 
Record negativ de număr de pacienţi la ATI: 1152 
S-a prelungit cu încă o lună Starea de Alertă. Trei municipii sunt în carantină 

(Zalău, Timişoara, Slobozia) şi multe alte localităţi.  Sunt 12.200 bolnavi internaţi în 
spitale. Multe dintre ele sunt deja pline. Se fac eforturi să crească numărul de paturi, 
mai ales la ATI. Mai grav decât numărul mic de paturi încă disponibile este  numărul 
insuficient de cadre medicale, mai ales de medici anestezişti. S-a recurs la ajutorul 
rezidenţior şi s-a apelat la voluntari pentru anchetele epidemiologice şi alte operaţiuni 
care nu cer o calificare de medic sau asistent medical.  

Se pare că numărul infectărilor s-a plafonat în jurul cifrei de 10.000, ca urmare a 
măsurilor luate cu două săptămâni în urmă. 

În Europa , noul coronavirus continuă să facă furori. Se fac pregătiri pentru 
procurarea vaccinurilor şi începerea vaccinărilor la începutul anului viitor. 
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15.11.2020 
Ieri a avut loc un accident groaznic: s-a produs un incendiu într-un salon de terapie 

intensivă de la Spitalul Judeţean Neamţ. Nouă bolnavi de COVID, internaţi acolo, au 
ars de vii. Alţi trei bolnavi, cu arsuri pe o suprafaţă mare a corpurilor, au murit la puţin 
timp după aceea. Doctorul Cătălin Denciu, care era de gardă, în încercarea lui eroică 
de a evacua câţi mai mulţi bolnavi din salonul cuprins de flăcări s-a ales cu arsuri grave 
pe 80% din suprafaţa corpului, iar azi a fost transportat , cu un avion militar în Belgia, 
pentru a fi tratat acolo. Doamne ajută-l să scape!  

       
   

   

Cătălin Denciu                                                                                                                                                                                                                              
Azi, la ATI sunt 1169 de infectaţi. Ne apropiem de capacitatea maximă din ţară. 

Numărul judeţelor roşii a ajuns la 22. Numărul morţilor continuă să fie peste 100, iar 
cel al cazurilor active a depăşit 100.000 

                            
 

 
 
 
 
 
 
 
O veste foarte bună în plină pandemie: Maia Sandu a câştigat alegerile 

prezidenţiale din Republica Moldova. Felicitări, Maia Sandu! 
 
16.11.2020 
Azi s-a deschis Târgul de Carte Gaudeamus, în format online. Lansările au putut 

fi văzute pe internet. Am asistat la foarte multe dintre ele. Printre căţile care s-au lansat 
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în prima zi a târgului este şi cea a chinezoaicei Fang Fang, o scriitoare cunoscută în 
China şi în afara ei, intitulată „Wuhan. Jurnal dintr-un oraş în carantină” , apărută 
recent, în Editura Polirom.  

  
 Am comandat cartea şi sper ca încă în jurnalul meu din 

această lună să vă pot spune mai multe despre ea. Acum 
menţionez doar faptul că autoarea, izolată într-un apartament 
din oraşul cu nouă milioane de locuitori, a scris zilnic despre 
ce i se întâmpla ei şi ce s-a întâmplat  în jurul ei, iar tot ce a 
scris, a postat pe internet. Milioane de oameni i-au urmărit 
postările. Ele au scandalizat de multe ori autorităţile chineze, 
care le ştergeau, dar reapăreau, postate de cititorii care aveau 
grijă să le salveze imediat după prima publicare.  

Azi a intrat în carantină şi Sibiul, mâine va intra Alba 
Iulia. Numărul judeţelor roşii a ajuns la 24. În spitale sunt 13.457 de infectaţi. Cei în 
stare gravă. care găsesc locuri la ATI, se consideră norocoşi cu toate că, în medie, doar 
20% dintre ei părăsesc vii aceste secţii. 

Televiziunile potrivnice guvernului şi preşedintelui ţării fac mare caz de tragedia 
de la Piatra Neamţ. Întrebat dacă se simte vinovat pentru ce s-a întâmplat acolo, 
ministrul sănătăţii a răspuns că toţi suntem vinovaţi pentru ceea ce nu s-a făcut pentru 
sistemul de sănătate în cei 30 de ani scurşi de la Revoluţie. Sunt de acord cu el. 

 
17.11.2020 

La Târgul Gaudeamus se lansează azi o nouă carte despre 
pandemie, apărută în Editura Polirom: „Ghid de supravieţuire 
în pandemie. 500 de sfaturi de la adolescenţi pentru 
adolescenţi şi părinţi” de Mihai Căpăceanu. Ce-am reţinut eu, 
asistând la lansare, a fost că pandemia are şi efecte pozitive. 
Printre altele,  copiilor în izolare li s-a făcut dor de şcoală 
iar statul acasă,  împreună cu părinţii, a făcut să devină mai 
buni prieteni cu ei. 

Dragi colegi bunici, cumpăraţi-o pentru copiii şi nepoţii 
voştri! 

 
18.11.2020 
Azi s-a înregistrat un nou record absolut de infectări zilnice: 10269. Unii cred că 

suntem pe un platou în jur de 10.000 de infectări, ca rezultat al măsurilor luate mai 
demult şi se aşteaptă ca, într-o  săptămână,  numărul lor să scadă ca urmare a ultimelor 
măsuri luate. 
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Au loc discuţii legate de vaccinarea anti-Covid-19 a populaţiei, care se apreciază 
că se va efectua în prima jumătate a anului viitor. Se urmăreşte stabilirea cadrului legal 
şi organizatoric în care va ave loc acest act medical. S-a declarat că ea nu va fi 
obligatorie dar, conform unui sondaj, se pare că doar în jur de 30% dintre români se 
pronunţă ferm pentru vaccinare, 31% sunt nehotărâţi, 15% sunt împotriva vaccinării, 
restul au răspuns „nu cunosc”. Fac parte dintre cei care se vor vaccina. Contestatarii 
vaccinărilor au început să-şi arate colţii. Sper să fie aduşi la tăcere, prin mijloace 
paşnice, altfel aceşti ticăloşi sau inconştienţi ar putea împiedeca  stoparea pandemiei 
prin vaccinare. 

În criza actuală de locuri în spitale şi mai ales în secţiile de ATI, la Botoşani există 
un spital nou construit, cu 84 de paturi, terminat cu un an în urmă, care nu se poate da 
în folosinţă pentru că autorităţile locale nu l-au racordat la utilităţi. Să le fie ruşine! În 
judeţul Argeş, la Mioveni, există o secţie ATI cu 18 paturi, care este închisă din lipsă 
de personal medical. Medici plecaţi în afara ţării! În lipsa voastră, vă mor rudele 
şi prietenii din lipsă de asistenţă medicală. Se aude? 

O altă carte la a cărei lansare am participat se numeşte 
„Eu şi virusul Hai-Hui” de Roxana Andrea Rusu, oferită de 
Editura Integral. Concluzia care se desprinde din citirea  cărţii 
este rezumată pe coperta ei: „Totul va fi bine!” 

Au mai fost lansate şi alte cărţi pe tema pandemiei, dintre 
care menţionez pentru voi titlurile: „Psihologia 
comportamentului uman în mediul online” de dr. Mary Aiken, 
în Editura Nicolescu, „The Cyber Effect. Obezitatea în 
contextul pandemiei de Covid-19” de Laura Ene, în Editura 
Ali etc. Am remarcat că şi alte cărţi scrise în acest an, care n-

au în titlu cuvântul pandemie, fac referiri la ea la modul serios şi preocupant. Şi nu 
numai în cărţi se întâmplă asta , ci şi în viaţa noastră de toate zilele: oamenii serioşi 
iau în serios pandemia. 

 
19.11.2020 
Azi numărul infectărilor (10.108) a scăzut faţă de ieri, dar se păstrează mare. Alte 

două municipii reşedinţă de judeţ au intrat în carantină: Satu Mare şi Bistriţa Năsăud. 
Pentru rezolvarea situaţiilor critice care apar, se recurge la soluţii extreme.  Astfel, din 
lipsă de locuri la ATI, 15 bolnavi din Bucureşti care aveau nevoie de terapie intensivă 
au fost transportaţi la spitale din Moldova. La  Spitalul de Boli Infecţioase „Victor 
Babeş” din Timişoara nu mai există locuri la morgă pentru cei decedaţi şi a fost adusă 
în curtea spitalului o remorcă frigorifică. 

20.11.2020 
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Azi numărul infectărilor a scăzut la 9272. Se pare că s-a atins platforma de care 
vorbeam în una din zilele trecute. Numărul total al infectărilor a depăşit 40.000. 

Pe piaţă au apărut măşti de protecţie neconforme şi dezinfectanţi contra făcuţi. 
Autorii acestora sunt nişte criminali. Ar trebui traşi în ţeapă! 

 
21.11.2020 
Municipiul Constanţa a intrat şi el în carantină. Bucureştiul e înconjurat de 

localităţi carantinate. 
Numărul infectărilor din Europa a depăşit 5 milioane. Europa de Est este zona cu 

cele mai multe infectări (din cauza Rusiei). 
 
22.11.2020 
Numărul total al deceselor a depăşit cifra de 10.000 (10.047). Azi a început 

Festivalul Naţional de Teatru şi va ţine până pe 28.11.2020. Vor avea loc transmisiuni 
cu diferite spectacole, la televiziune, pe internet şi la radio.  

Studenţi la medicină din diferite centre universitare se înscriu voluntar pentru a 
merge în spitalele Covid şi a da o mână de ajutor la tratarea celor infectaţi. Cinste lor! 

 
25.11.2020 
Continuăm să înregistrăm recorduri: la ATI: 1205 cazuri. 
 Biserica Ordodoxă Română (Arhiepiscopia Constanţa) a contestat în instanţă 

hotărârea organelor locale de a interzice pelerinajul de Sf. Andrei. Inconştienţă la 
nivel înalt bisericesc. Instanţa a respins solicitarea. Bravo lor! Arhiepicopul 
Constanţei învită credincioşii la nesupunere. Patriarhia ar trebui    să-l demită. 

La Spitalul Matei Balş din Capitală, bolnavii de Covid nu mai au loc în saloane şi 
sunt internaţi pe holuri. Imaginile văzute azi la TV, seamănă cu cele văzute în 
primăvară la televiziunile italiene. De altfel, foarte multe alte aspecte ale pandemiei de 
la noi seamănă cu cele italiene de atunci. Nu-i bine deloc! 

În ce priveşte numărul de infectări, ne menţinem pe platforma di jurul cifrei de 
10.000. Unii zic că se întrezăreşte luminiţa de la capătul tunelului. Aşa să fie? 
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Vaccinarea populaţiei este tot mai mult în atenţia 
autorităţilor. S-a decis ca armata să fie cea care 
transportă vaccinul din afara ţării şi îl distribuie la 
centrele de depozitare, apoi la centrele de vaccinare. 
Curentul antivaccinare e din ce în ce mai activ. Celor 
care nu vor să se vaccineze nu le e suficient să se 
sinucidă ei, ci încearcă să-i convingă şi pe alţii s-o facă. 
Din păcate, sunt şi medici care, din prostie,  fac acelaşi 
lucru. Printre ei se numără renumitul doctor oftalmolog 
Monica Pop. Dragă Monica, regret că ai ales această 

cale ca să te compromiţi. 
E zi de cenaclu literar, Am participat cu un nou capitol din cartea „Uranus” 
 
27.11.2020 
La ATI sunt azi 1226 de cazuri. În municipiile carantinate, Slobozia şi Constanţa, 

numărul infectărilor creşte în loc să scadă. E clar că populaţia nu respectă măsurile 
impuse, iar organele de odine nu-şi fac datoria.  

Medicul psihiatru Mihai Câsu s-a infectat cu noul coronavirus şi a ajuns în spital 
şi la ATI, unde a stat mai multe zile. Iată ce declară despre cum s-a simţit acolo: „ Au 
fost zile cumplite, cu multă spaimă şi  anxietate. E cumplit să respiri prin acel aparat! 
Practic, respiraţia ta e modificată, iar ritmul şi cantitatea de oxigen sunt impuse de 
aparat.” Nu le-aş dori celor care contestă pandemia să ajungă acolo, dar dacă totuşi ar 
ajunge şi-ar schimba cu siguranţă opinia despre ea. Medicul mai spune: „Medicii sunt 
sub o presiune foarte mare, se infectează şi ei, iar atunci sunt mai puţini....Cine să-i 
înlocuiască pe oamenii în alb? Nimeni! Nu mai sunt suficienţi specialişti” E clar că 
dacă suntem infectaţi şi nu are cine să ne trateze, murim. Depinde de noi să uşurăm 
misiunea medicilor: să nu ne infectăm. 

 
  30.11.2020 
 Pelerinajul la peştera Sf. Andrei. Au participat PSS Theodosie cu 80 de preoţi 

care au sclugit afară, unul lângă altul, fără măşti de protecţie şi câteva sute de 
credincioşi, care au respectat măsurile de protecţie. N-au avut loc incidente. 

Record la ATI: 1259 de cazuri grave. În spitale mai sunt, per total, 140 de locuri. 
Bilanţul la sfârşitul lunii. Situaţia din ţară: 
Total infectări 475.362 
Total morţi   11.331 
Total vindecaţi  353.188 
Cazuri active   11.842 
Bolnavi la terapie intensivă (ATI)     1.251 
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 România se situează, din punct de vedere a numărului total de infectări pe locul 
25 în lume şi 12 în Europa. 

 Situaţia în lume: 
Total infectări  63.596.281 
Total morţi   1.473.549 
Total vindecaţi  43.775.060 
Cazuri active 18.147.672 
La terapie intensivă (ATI)      105.906 
 
P.S. 
 Dragi colegi,  
Să-i ţinem pumnii lui Radu Gruia,  care trece în această perioadă  printr-o 

situaţie critică legată de sănătatea lui! Să-l ajute Dumnezeu! 
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                                 Oameni frumoși. Georgeta Roșu. 
 În vara anului 2012 Simona a venit din Anglia în vacanță, intenționând să se întoarcă 
în țară dacă își găsește un job. Editura noastră mai exista numai pentru a mai vinde cărți 
din stoc.  
          Într-o dimineață am primit un telefon de la Muzeul Țăranului. Eram invitate de către 
doamna Georgeta Roșu, directoarea științifică a muzeului, profesor universitar, autoare a 
numeroase publicații, între care și două albume lucrate cu noi prin 2009: Costumul 
tradițional în România (însemnând costume populare românești și costumele a 23 de etnii 
din România) și Icoane pe sticlă.  
 Discuția a fost foarte plăcută, doamna Roșu este o persoană care vorbește direct, cu 
sinceritate și jovialitate. Ne-a propus să lucrăm un nou album ”Ceramica tradițională”, de 
data asta finanțat de muzeu. Am știut în clipa aceea că Simona se va întoarce acasă.              
A urmat un alt album Ulcioare de nuntă (2013), apoi Jucării din lut.  Găteala capului (2014) 
este cu siguranță una dintre cele mai reușite lucrări ale noastre, finanțată de Muzeul 
Țăranului împreună cu Muzeul etnografic din Dumbrava Sibiului.  
 Pentru toate aceste cărți, fotografiile au fost făcute și prelucrate de Simona; la unele 
a ajutat-o fiul ei cel mare, pe care îl știți și voi, Dragoș. De-a lungul acestor ani am colaborat 
cu muzee etnografice din Constanța, Brăila, Brașov, Muzeul Satului din București și altele. 
Peste tot muzeografii vorbeau la excepțional despre colega lor, despre căldura cu care 
domnia sa participă la viața muzeelor din țară.Acum vreo trei ani, la o ”șuetă” în trei, în biroul 
dumneaei, s-a născut ideea unei serii de șapte cărți Tezaur de artă țărănească românească. 
Am gândit împreună că seria ar trebui să cuprindă: Măști și jocuri cu măști, Crestături în 
lemn, Portul popular, Țesături, Ceramică, Icoane pe lemn și sticlă, pristolnice și ouă 
încondeiate, Arhitectura țărănească: case, porți și biserici. Anul acesta am tipărit primele 
două titluri, despre care v-am și vorbit. Acum lucrăm la Portul popular.  Doamna Roșu va fi 
autoarea seriei, la care își mai alege câte un coautor. Are o putere și bucurie de muncă 
extraordinară, chiar dacă din acest an a intrat (termenul ieșit este cu totul nepotrivit) în 
pensie. Și asta se întâmplă chiar dacă problemele cu sănătatea nu sunt deloc de neglijat - 
ține un regim extrem de riguros, fără carne, pâine, dulciuri. De unde atâta putere? Dintr-un 
suflet generos care iubește viața, dedicat în întregime soțului și fiului său. Firește că suntem onorate 
că o cunoaștem și colaborăm cu asemenea personalitate.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Rubrica Corinei 
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NR Apropo de pandemie ! 

Conspirație, conspiraționism           

„Membrii aceleiași industrii se întâlnesc rar pentru plăcere sau divertisment, dar conversația lor se încheie invariabil 
într-o conspirație împotriva interesului general sau a unei înțelegeri pentru creșterea prețului”. 
Adam Smith - Cercetări despre natura și cauzele bogăției națiunilor, 
 
Etimologie: din latinescul conspiratio, acord, conspirație, conspirație, ligă, cabală, cu sufixul -ism, folosit 
pentru a forma cuvinte corespunzătoare unei atitudini, unui comportament, unei doctrine, unei dogme, unei 
ideologii sau unei teorii. 
O conspirație este o cabală, intrigă, conspirație, îndreptată împotriva unei persoane, a unui grup de oameni 
sau a unei organizații. 
În domeniul politic, conspirația este un complot, o conjurație ,un acord secret între mai multe persoane - 
conspiratorii - organizate împotriva unui stat, a unui regim, a puterilor publice sau a unui politician. 
Sinonime: conspirație, conspirație, complot, cabală, intrigă. 
 
Conspiraționismul 
Conspiraționismul sau conspirația se referă la un mod de gândire sau o atitudine care constă în prezentarea 
abuzivă a unui eveniment sau a unui fenomen ca fiind consecința unui complot organizat de autorități sau de 
o organizație secretă, în general minoritară și elitistă (stat, transnațional, financiar, militar, religios etc.). 
Explicația de obicei acceptată a faptelor este înlocuită de o interpretare alternativă care afirmă existența 
unei conspirații cu un obiectiv ulterior. 
 
Explicația alternativă este avansată fără a fi susținută de raționamente științifice. În special, omite în mod 
sistematic elementele care ar putea să o contrazică și nu le poate infirma într-un mod admisibil. 
 
Ca o credință, o teorie conspirativă este construită în așa fel încât faptele să nu o contrazică, dar niciodată 
nu este dovedită. În plus, nu este infirmabilă, deoarece orice dovadă contrară poate fi interpretată ca o 
falsificare concepută de conspiratori, care discreditează așa-numitele explicații oficiale transmise de mass-
media. Ca și în cazul unei credințe, doar pentru că o teorie a conspirației nu poate fi respinsă nu înseamnă 
că este adevărată. Sarcina probei este inversată, în timp ce logica dictează că depinde de oricine afirmă o 
teorie să demonstreze că este adevărată și nu altora să o respingă. 
Conspirația, chiar dacă are anumite caracteristici, diferă de negaționism prin faptul că nu neagă faptele, ci le 
explică într-un alt mod. 
Unul dintre principalii factori explicativi pentru credințele care favorizează conspirația este părtinirea 
intenționalității. 
 
 
>>> Bibliografie: Globalizarea conspirativă (Maria Negreponti-Delivanis, Editions L'Harmattan, Paris, 2003) 
 

 

Conspirație  
    Conspiraționism..... 
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Conspiration, conspirationnisme 
 

"Les membres d'une même industrie se rencontrent rarement 
par plaisir ou pour se divertir, mais leur conversation aboutit 
invariablement sur une conspiration contre l'intérêt général ou 
sur un accord pour augmenter leur prix." 
Adam Smith - Recherche sur la nature et les causes de la richesse 
des nations, 1776 

 
Définition de conspiration, conspirationnisme 
 
Etymologie : du latin conspiratio, accord, complot, conspiration, ligue, cabale, avec le suffixe -
isme, servant à former des mots correspondant à une attitude, un comportement, une doctrine, un 
dogme, une idéologie ou une théorie. 
 
Une conspiration est une cabale, une intrigue, un complot, dirigé contre une personne, un groupe 
de personnes ou une organisation. 
 
Dans le domaine de la politique, une conspiration est un complot, une conjuration, une entente 
secrète entre plusieurs personnes - les conjurés - organisée contre un Etat, un régime, 
les pouvoirs publics ou un homme politique. 
Synonymes : complot, conjuration, machination, cabale, intrigue. 
 
Conspirationnisme 
Le conspirationnisme ou complotisme désigne un mode de pensée ou une attitude qui consiste 
à présenter abusivement un évènement ou un phénomène comme étant la conséquence d'un 
complot organisé par les autorités ou par une organisation secrète, en général minoritaire 
et élitiste (étatique, transnationale, financière, militaire, religieuse, etc.). L'explication 
habituellement admise des faits est remplacée par une interprétation alternative qui énonce 
l'existence d'une conspiration ayant un objectif inavoué. 
 
L'explication alternative est avancée sans être étayée par un raisonnement scientifique. En 
particulier, elle omet systématiquement les éléments qui pourraient la contredire et ne peut les 
réfuter de manière recevable. 
 
Comme une croyance, une théorie conspirationniste est élaborée de telle manière que les 
faits n'entrent pas en contradiction avec celle-ci, mais elle n'est jamais prouvée. En outre, elle 
n'est pas réfutable car toute preuve contraire peut être interprétée comme étant un faux conçu par 
les conspirateurs, ce qui discrédite les explications dites officielles relayées par les médias. 
Comme pour une croyance, ce n'est pas parce qu'une théorie conspirationniste n'est pas réfutable, 
qu'elle est vraie. La charge de la preuve est inversée, alors que la logique veut que c'est à celui 
qui affirme une théorie de prouver qu'elle est vraie et non aux autres de la réfuter. 
 
Le conspirationnisme, même s'il en présente certaines caractéristiques, se distingue 
du négationnisme dans la mesure où il ne nie pas les faits mais les explique d'une autre manière. 
 
L'un des principaux facteurs explicatifs des croyances favorisant le conspirationnisme est le biais 
d'intentionnalité. 
 
 >>> Bibliographie : Mondialisation conspiratrice (Maria Negreponti-Delivanis, Editions 
L'Harmattan, Paris, 2003) 
 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Ligue.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Doctrine.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Ideologie.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Etat.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Regime.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Pouvoirs_publics.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Elitisme.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Alternatif.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Croyance.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Preuve.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Officiel.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Media.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Charge_preuve.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Negationnisme.htm
http://www.toupie.org/Biais/Biais_intentionnalite.htm
http://www.toupie.org/Biais/Biais_intentionnalite.htm
http://www.toupie.org/Bibliographie/fiche.php?idbib=86
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NR. Chiar foarte Interesant  de  știut ! 

Secretul lui Richter: cum arată un grafic logaritmic 
Richter 
12-03-2011  

Cutremurul din Japonia - 9 grade pe scara Richter - a fost al cincilea cel mai mare înregistrat vreodată. Mai 
exact. 

 

Axa orizontala(6-9,5) - reprezinta gradatiile din scara Richter, 

Axa verticala (100-3200) reprezinta puterea distructiva a cutremurului(de la gradul 7 la gradul 8 puterea 
creste de 100 de ori , iar de la gradul 7 la 9 creste de 1000 de ori) 

Faţă de cel mai recent cutremur puternic din România - 2004, 6 grade - seismul japonez a fost de aproape 
800 de ori mai puternic, la o energie degajată de 22.000 de ori mai mare. 

Cutremure..... 

                                    Curtoazia Dan Georgescu 
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> Comparat cu cutremurul din 1977 - 7,3 grade - cutremurul Sendai a fost de 40 de ori mai puternic. 
Energia degajată a fost de 250 de ori mai mare. 

De ce? 
> Fiecare grad Richter în plus înseamnă o energie degajată de 31,6 ori (rădăcina pătrată a lui 1000) mai 
mare şi o amplitudine de 10 ori mai mare. 
> Fiecare zecime de grad Richter în plus înseamnă o energie degajată cu 41% mai mare (deci energia se 
dublează la fiecare 0,2 grade) şi o amplitudine cu 26% mai mare (astfel că amplitudinea se dublează la fiecare 
0,3 grade). 

  

  

SALVARE IN CAZ DE CUTREMUR 

  

 Va rugam cititi si transmiteti mai departe - v-ar putea salva viata voua si 
celor dragi!!!  

Extras din articolul lui Doug Copp despre "Triunghiul vietii", editat de Larry Linn. 

Numele meu este Doug Copp. Sunt seful Salvarii si Managerul pentru 
dezastre al Echipei Americane Internationale de Salvare (ARTI), cea mai 
experimentata echipa de salvare. Informatiile din acest articol vor salva vieti in 
caz de cutremur. 

M-am tarat in interiorul a 875 de cladiri prabusite, am lucrat cu echipe de 
salvare din 60 de tari, am fondat echipe de salvare in mai  multe tari si sunt 
membru a mai multe echipe de salvare din diferite  tari. Am fost Expertul 
Natiunilor Unite in Micsorarea Dezastrelor (UNX051-UNIENET) timp de doi 
ani. Am lucrat la fiecare dezastru major  din lume din 1985, exceptand 
dezastrele simultane. 

In 1996 am facut un film care a demonstrat metodologia mea de 
supravietuire ca fiind corecta. Guvernul Federal Turc, orasul  Istambul, 
"Universitatea din Istambul", Case Productions si ARTI, au cooperat pentru a 
filma acest test stiintific. 

Am prabusit o scoala si o casa cu 20 de manechini inauntru. Zece 
manechini s-au "aplecat si  acoperit" si 10 manechini i-am folosit in metoda de 
supravietuire  "triunghiul vietii". Dupa ce cutremurul simulat a avut loc, am intrat 
printre daramaturi si am intrat in cladire pentru a filma si a documenta 
rezultatele. Filmul, in care am practicat tehnicile mele de  supravietuire sub 
conditii direct observabile si stiintifice, relevante pentru prabusirea de cladiri, 
au aratat ca ar fi fost 0%  supravietuitori pentru metodele cu "aplecat si 
ascuns". Ar fi fost mai probabil 100% supravietuire pentru oamenii care ar fi 
folosit metoda  mea, "triunghiul vietii". Acest film a fost vazut de milioane 
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de  telespectatori la televiziunea din Turcia si restul Europei si a fost vazut in 
USA, Canada si America Latina, pe programul TV RealTV. 

 Prima cladire in care am intrat, a fost o scoala in Mexico City, in timpul 
cutremurului din 1985. Toti copii erau sub bancile lor. Fiecare copil a fost 
zdrobit pana la grosimea oaselor lor. Ar fi putut  supravietui daca s-ar fi intins 
jos, langa bancile lor, pe culoarele  dintre banci. M-am intrebat de ce copiii nu 
erau pe culoarele dintre banci. Nu am stiut atunci ca acelor copiii l-i s-a spus 
sa se ascunda sub ceva stabilit dinainte, cand cladirile s-au prabusit, greutatea 
tavanelor care au cazut pe obiectele de mobilier, le-au zdrobit pe acestea 
din  urma, lasand un spatiu sau vid langa ele. Acest spatiu este ceea ce eu 
numesc "triunghiul vietii". Cu cat obiectul e mai mare, cu atat e mai  puternic si 
se va compacta mai putin. Cu cat obiectul se va compacta mai putin, cu atat 
va fi mai mare vidul (golul) si cu atat mai mare  probabilitatea ca persoana care 
foloseste acest gol pentru siguranta  nu va fi ranita. 

Data viitoare cand priviti cladiri prabusite,  numarati "triunghiurile" pe care 
le vedeti formate. Sunt peste tot. Este cea mai comuna forma pe care o vei 
vedea intr-o cladire prabusita. Sunt peste tot. Am antrenat Departamentul de 
Pompieri din Trujillo (populatia de 750.000) cum sa supravietuiasca, sa aiba 
grija  de familiile lor si sa-i salveze pe altii in caz de cutremur. 

Seful salvarii din Departamentul de Pompieri din Trujillo este profesor la 
Universitatea Trujillo. M-a insotit peste tot. Si-a dat declaratia personala: 
"Numele meu este Roberto Rosales. Sunt seful salvarii din  Trujillo. Cand 
aveam 11 ani, am fost prins inauntrul unei cladiri prabusite. Aceasta situatie a 
aparut in timpul cutremurului din 1972, care a omorat 70.000 de oameni. Am 
supravietuit in "triunghiul vietii", care a existat langa motocicleta fratelui meu. 
Prietenii mei, care au nimerit sub pat si sub mese, au fost zdrobiti si omorati. 
(da mai multe detalii, nume, adrese, etc.). Sunt exemplul viu al  "tiunghiului 
vietii". Prietenii mei sunt exemplul "aplecat si  acoperit". 

  

DOUGG COPP sfatuieste: 

 1)                       Oricine care pur si simplu "se apleaca si se acopera" cand 
cladirile se prabusesc, este zdrobit si ucis. De fiecare data, fara exceptie. 
Oamenii care se pun sub obiecte, ca birouri sau masini, sunt intotdeauna 
zdrobiti. 

  

2)                       Cainii, pisicile si copii mici sunt uneori in mod natural ghemuiti 
in pozitia fetala. Si tu ar trebui sa faci la fel in caz de cutremur. Este un instinct 
de supravietuire natural. Poti supravietui intr-un mic gol. Du-te langa un obiect, 
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langa o canapea,  langa un obiect mare si voluminos, care se va comprima 
intr-o oarecare masura, dar care va lasa un gol langa el. 

 3)                       Cladirile din lemn sunt cele mai sigure cladiri in timpul unui 
cutremur. Motivul este simplu: lemnul este flexibil si se misca cu forta 
cutremurului. Daca acea cladire din lemn se  prabuseste, sunt create mari 
goluri de supravietuire. De asemenea, cladirile din lemn au mai putina greutate 
concentrata care se poate  prabusi. Cladirile din caramizi se vor sparge in 
caramizi individuale. Caramizile vor cauza multe rani, dar mai putine trupuri 
zdrobite decat lespezile din beton.  

4)                       Daca esti in pat, pe timp de noapte si apare un cutremur, pur 
si simplu rostogoleste-te jos din pat. Un vid de siguranta va exista in jurul 
patului. Hotelurile pot obtine o rata mai mare de supravietuire in cutremure, 
daca pun un semn pe spatele usii  fiecarei camere, spunandu-le ocupantilor sa 
se intinda pe podea, langa baza patului, in timpul unui cutremur.  

5)                       Daca apare un cutremur in timp ce te uiti la televizor si nu poti 
scapa usor iesind pe geam sau pe usa, atunci intinde-te jos si ghemuieste-te 
in pozitie fetala, langa canapea sau  un obiect mare. 

 6)                       Toti care se aseaza sub usa de la o intrare cand cladirea se 
darama sunt omorati. Daca stai sub o usa de la o intrare si tocul usii cade 
inainte sau inapoi, vei fi zdrobit de tavanul de deasupra. Daca tocul cade in 
parti, vei fi taiat in doua de intrarea  usii. In oricare din cazuri vei fi omorat. 

 7)                       Niciodata sa nu mergi la scari. Scarile au un moment de 
frecventa diferit (se leagana separat de partea principala a cladirii). Scarile si 
restul cladirii se lovesc reciproc in continuu, pana cand are loc prabusirea 
scarilor. Oamenii care se duc pe scari  inainte sa se prabuseasca, sunt 
ciopartiti de treptele scarii. Sunt mutilati oribil. Chiar daca imobilul nu se 
prabuseste, nu mergeti pe scari. Scarile sunt cea mai de asteptat parte a cladirii 
de a fi avariate. Chiar daca scarile nu sunt prabusite de cutremur, s-ar putea 
prabusi mai tarziu, cand ar putea fi aglomerate cu oameni. Ar 
trebui  intotdeauna sa fie verificate chiar daca restul cladirii nu este  avariat. 

  8)                       Mergeti langa zidul exterior al cladirilor sau in afara lor daca 
este posibil - este mult mai bine sa fi langa exteriorul unei cladiri decat in 
interior. Cu cat esti mai in interior fata de perimetrul exterior al cladirii, cu atat 
este mai mare  probabilitatea ca drumul tau de scapare sa fie blocat. 

  

 9)                       Oamenii din interiorul vehiculelor sunt zdrobiti cand soseaua 
de deasupra cade intr-un cutremur si le zdrobeste vehiculele; ceea ce s-a 
intamplat cu lespezile dintre puntile de  trecere ale Autostrazii Nimitz. Victimele 
cutremurului din San  Francisco au stat in interiorul vehiculelor. Au fost toti 
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omorati. Ar  fi putut cu usurinta sa supravietuiasca iesind afara si intinzandu-
se  langa vehiculele lor, spune autorul. Toate masinile zdrobite au avut  goluri 
de aproximativ 1,5 m langa ele, cu exceptia masinilor care au avut coloane 
cazute direct peste ele. 

 10)                   Am descoperit, in timp ce ma taram inauntrul unei institutii 
ziaristice si al altor institutii cu multa hartie, ca hartia nu se taseaza. Se gasesc 
goluri mari in jurul teancurilor de  hartie. 
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   Umor...fain !      
                 Curtoazia Paul Moren       
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Sursa : MECANICII’61, Anul 16, # 170, decembrie 2020 EE      Internet 

NR. Pe această pagină veți putea viziona pagini de WEB ,selecționate de redacție pe 
criteriul posibilului interes pentrul Dvs. Pentru a le accesa, clic pe caseta cu numele 
paginii. Inițiativa urmărește de fapt, creșterea semnificativă în volum și diversitate a 
cuprinsului  revistei noastre.( exclusiv în varianta EE)  

  Curtoazia Nicu Suruceanu 

     

 Curtoazia Elena Coban 

Linck-uri WEB 

 Brazilia 

! Pentru accesarea link-urilor este necesară o aplicație Adobe

America latină – imagini splendide 

 Satul pictat Pirgy 

Venerabila Grecie

       Podul de la Cerna Vodă

Mari biblioteci 

BBiblioteci din marile orașe ale lumii

Perla ingineriei românești

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=Ci7sXWAqtX_HRFs7DywWp2qqoB7LBhP1ft77UnecMqe_K1bMJEAEgtfvfBGCDpeGF6BugAdHZsOYByAEBqQJlAV8Niyu2PqgDAcgDwwSqBPwBT9B8fUf6oJAqoCMrRcz87w6r7TXX7pQhNkL2ZaeVy9zasJ5gOVH1UebzBDbsxG6jPMEChVz_A5hE3gw8m1nYntS9Ns194K01ssx6UZsR1ocFH_3nzIUsTrCB6Bca6O22YGFNEkTvFeZrmllB42HvRKq7Qq77QB8QDOacDJe4kZJSdRRwJc_Gnl2UMb_D18rmVg0oZiq84GA5EKvO61eo7CmgiUwI88tBxiIPfsgc1Qv6tZ-Uu9CI68bK6A57b9CpTjGiJ9Fm8lLwPuqf3qXILzXrk9415bJSU8Rct9dMHGu4924hUIbew0KM4EytXmC6YxKyqzDqw6Ssz6wBwAT4veSJpAOQBgGgBmaAB5emz5kCiAcBkAcCqAfVyRuoB_DZG6gH8tkbqAeUmLECqAel3xuoB47OG6gHk9gbqAe6BqgH7paxAqgHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAdIICQiAgIAQEAIYGrEJPNfPdnt94T6ACgGYCwHICwG4DAHYEw0&ae=2&num=1&cid=CAMSeQClSFh33unH71zfecm9TDWif5xniYoDxCI1GlGUvaSTs24J8fFXMx9zDwj9IDOkXaEdZXHMFahRDxXMiAmxIeiW5YQL8kxQuiVru7B7bw4-fPJNgmwRG4xRx6X0p5ckz0-FvKE7jHkAaYfQ1CLbgGn3siMWwaPilGQ&sig=AOD64_3koggWTkT65CA7kl484m2QVomgZQ&client=ca-pub-2070280446248754&nb=8&adurl=https://essentbqyo.xyz/%3Futm_term%3D
https://www.mecanicii61.ro/uploads/Brazilia%20(Recuperat%20automat).pdf
https://www.mecanicii61.ro/uploads/Satul%20Pirgy%201%20,Grecia.pdf
http://pps-images-photos.com/0_pages_de_pps/connaissez_vous_les_surnoms_de_ces_villes_maumau.html
https://www.mecanicii61.ro/uploads/Simbori%20renumite.pdf
https://www.mecanicii61.ro/uploads/Bibliotecas%20de%20Monda.pdf
https://www.mecanicii61.ro/uploads/Anghel%20Saligny.pdf
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Click  pe titluri pentru lecturare

Cuprins 

JURNAL DE 
PANDEMIE 9 
(noiembrie)  
 Artemiu VANCA 
                          

 

 

 

   Rubrica Corinei      Corina FIRUȚĂ 

Conspirație  
    Conspiraționism..... 

Cutremure..... 
   Curtoazia Dan Georgescu 

 Umor...fain !     
   Curtoazia Paul Moren       

Linck-uri WEB 

LA MLTI ANI  
CELOR NĂSCUȚI ÎN IANUARIE 

DAN NICOLESCU ,6 1940 

ILIE VÂLCEANU, 18 1938 

ERMIL VĂLEANU, 24 1939 

BELA GYORFY,28 1935 
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