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Sursa : MECANICII’61, Anul 17, # 173, martie 2021 Ee          Radu GRUIA 

A trecut un an de la  declararea oficială a Pandemiei. Evident acum , cei care dispun de  un dram de 
judecată personalizată, se confruntă continuu , de loc aleator,cu identificarea de repere care să-i  
orienteze spre  luminița de la capătul tunelului ,expresie de - acum consacrată. Trebuie să recunosc 
că sportul acesta, prin  definiție hazardat, nu este deloc 
ușor de practicat, amatorul fiind atras în capcana raționamentelor false sau provocărilor abil plasate 
ale autorilor profund conspirați ai fenomenului respectiv. 
Să trecem pe scurt în revistă   evenimentele de interes pentru noi, acum la începutul celui de-al 
doilea an al pandemiei.  De cel mai mare interes pentru noi nu poate fi decât un singur subiect, de 
fapt răspunsul la o întrebare letal de actuală : Cînd se va termina evenimentul acesta cu iz de tragi-
comedie lugubră lansat de nu se știe cine și acceptat de către toate statele lumii ? Sau cînd omenirea 
se va întoarce – simbolic vorbind – în urmă cu un an?  Răspunsul este desigur NU. Dar oricum va 
dispare, sau măcar  atenua teroarea în care am trăit  timp de un an de zile.  Cu totul neașteptat 
primul răspuns la obiect, convingător în conținut și prezentare, vine de la Președintele  SUA, Joe 
Biden aflat la o primă întâlnire cu publicut american la Milwaukee statul Wisconsin. Iată un fragment, 
care,după părerea mea, ilustrează  desfășurarea probabilă  anului acesta : 

” "Cred că până la Crăciun vom fi într-o situaţie foarte diferită de cea din prezent.  Într-un an, cred că 
vor fi mult mai puţini oameni care trebuie să poarte mască sau să se distanţeze social", 
Biden a insistat că nu vrea să le creeze americanilor false speranţe şi că reîntoarcerea la 
normalitate, estimată pentru Crăciun, este tot ce poate estima pentru moment, în condiţiile în care 
vaccinarea în SUA este încă în etapa timpurie. 
 Câteva informații despre același personaj : 
 America trece azi printr-o veritabilă revoluție!  Joe Biden, a semnat în primele 20 de zile de 
mandat nu mai puțin de 52 de ordine executive (un fel de OUG-uri de la noi), dintre care 19 chiar 
în prima zi!  Președinții precedenți au semnat: Trump – 4 (deși venea după 8 ani de mandat 
Obama, deci se presupune că ar fi avut ce să schimbe), Obama – 5, Bush Jr. – 0, Clinton – 1. 
 Să ne amintim spusele aceluiași Biden, într-un discurs din 15 octombrie 2020: 
”Nu poți emite legi prin ordine executive decât dacă ești un dictator!”. 

Revenind  la situația vaccinărilor din țara noastră, aceasta se prezintă după cum urmează: 

*La data de 5 martie   2021 erau administrate 1732964  doze  vaccin. Potrivit INS
populația după domiciliu  în RO, era la 1 iulie 2020  de    22142000 pers. ( în creștere cu 3
milioane față de1 ianuarie datorită pandemiei) Rezultă un pocent de 7,82 % !
 

Cick pentru cuprins

https://tribuna.us/joe-biden-nu-poti-emite-legi-prin-ordine-executive-decat-daca-esti-un-dictator/
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Oameni frumoși, colegii mei – completare 

Am scris într-o suflare despre colegii mei și i-am trimis articolul lui Radu Gruia pentru revista 
din luna trecută. Dar amintirile au continuat să se perinde prin gândurile mele, reproșându-
mi că am uitat să-i numesc pe unii colegi, care ne-au dovedit de-atâtea ori că sunt de neuitat! 

Îmi amintesc de o excursie la o cabană din Argeș, excursie organizată, ca de obicei, de 
Adrian Popa. Stăteam la o masă lungă, cu bănci de lemn, lângă cei doi Suruceanu și ne 
povesteam ”de-ale vieții”.  Printre altele, Nicu îmi vorbea de călătoriile pe care le făcea și 
mai ales, de muzeele pe care le vizita – muzee din care el ne-a trimis de nenumărate ori 
fotografii pentru revistă.  

Sergiu Lipcan – gălăgiosul, mereu dispus la glume, ne-a vizitat de câteva ori la întâlnirile 
”cincinale” de la Politehnică. Ne-a adresat o dată cuvinte emoționante publicate în revistă – 
așa am descoperit eu ce om de suflet era Lipcan.  

Mă sună uneori, ca să-mi facă urări de bine, olteanul Ilie Vâlceanu șI sunt convinsă că nu 
sunt singura pe care o felicită de sărbători. Pare atât de departe, prins cu muncile ”de pe 
moșie” și totuși dovedește că este atât de aproape de noi, în gândurile lui. 

Îmi amintesc întâlnirea de la Amara. Printre cei prezenți acolo, era și Pircea Zeno. De la o 
vreme el nu a mai putut călători din Timișoara la București, dar a continuat să ne transmită 
salutul lui în fiecare an.   

Merișor și Lucică Georgescu erau și ei nelipsiți de la întâlnirile  noastre, atunci când puteau 
ajunge în București. Îmi amintesc un început de primăvară, culegând ghiocei în pădurile 
Aninei. Lucică venise în  delegație, cu fetița lui. Părea că timpul s-a oprit în loc printre firavele 
flori albe, dar timpul doar ne-a păcălit, a alergat grăbit luând cu el pe atâția dintre noi! Ultima 
oară l-am văzut pe Lucică la o întâlnire în  Politehnica nouă, când deși pășea greu, a ținut 
să fie acolo. Firește, împreună cu prietenii lui Dan Ștefănescu și Anda.  Și când zic Anda, 
îmi și amintesc de prăjiturile cu care ea ne desfată de obicei. De ce amintirile se leagă de 
mese, de platouri cu bunătăți și dulciuri, cu pahare de whiskey și butelii de vin roșu?! Se 
zice că așa se deschid mai ușor sufletele, iar amintirile rămân păstrate acolo! 

Stau de vorbă atât de des cu Ileana Gruia! Am scris despre asta, dar n-am precizat că 
încurajările  pe care ni le dăm reciproc sunt esențiale în vremurile astea.  Cum vom depăși 
toate grijile, temerile? Ne tot programăm o întâlnire pe o terasă pe care o știe ea pe malul 
Dâmboviței, dar să mai așteptăm puțin, ca primăvara să se instaleze temeinic în București 
și soarele să ne mângâie generos. Poate vor fi mai mulți dintre colegi doritori să vină cu 
noi?! O să dăm un semnal pentru toți cei din apropiere! 

   Rubrica Corinei 
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Îmi amintesc de o masă în veranda de la ”Doi cocoși”, la care ne-au adunat Sorin Dinescu 
și soția lui, Rodica, veniți din Canada. Românul care a avut mari succese ca specialist în 
instalații petroliere, pe un alt continent, a simțit nevoia să împartă cu noi, bucuria revederii.  

Dar cei care ne-au adunat cel mai des - la fiecare vizită a lor în țară și asta se întâmpla 
aproape în fiecare an - sunt desigur Rodica și Radu Mihalcea. Oare când vor mai putea 
călători? Când ne vom mai putea da o îmbrățișare?  

Să sperăm că ne vom putea vedea chiar în anul acesta, căci semnalul de adunare a fost 
dat deja, pentru întâlnirea de 60 de ani de la absolvire, în toamna lui 2021!!! O lacrimă pentru 
toți cei care vor fi acolo doar în gândul nostru. Un zâmbet pentru cei care, la strigarea 
catalogului,  vor putea răspunde ”prezent”.  
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JURNAL DE PANDEMIE 12 
(februarie 2021) 

 

 

 

Sursa : MECANICII’61, Anul 17, # 173, martie 2021 EE                                      Artemiu VANCA 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.02.2021 
Pandemia din ţara noastră, aşa cum arată statisticile, s-a îmblânzit puţin.  Numărul infectărilor 

zilnice se află pe un platou, în jur de 2000, numărul deceselor zilnice e sub 100, iar al celor internaţi 
la ATI, a scăzut sub 1000.  În prima zi a acestei luni, situaţia a fost următoarea: 

• Total infectați 730.056     
• Infectaţi în ultimele 24 de ore          1.313 
• Total decedați   18.402 
• Decedaţi în ultimele 24 de ore               67 
• Cazuri active   35.887 
• La ATI        971 

Vaccinarea continuă, Numărul celor vaccinaţi până la această dată a depăşit o jumătate de 
milion (3,75% din populaţie), situându-ne pe locul patru în Europa ca număr de doze administrate.  
Preţul de achiziţie de către UE al unei doze Pfizer este de 12 euro, al unei doze Moderna de 14,7 
dolari, iar al unei doze AstraZeneca, a cărui livrare la noi va începe săptămâna viitoare, de 1,78 euro. 
Vă daţi seama de costul uriaş al campaniei mondiale de vaccinare, având în vedere că populaţia 
globului este de 7.800.000.000 oameni? 

 Dacă întrebaţi pe Olivia Steer, cea mai cunoscută 
militantă anti-vaccinare din România, ce părere are, o 
să vă răspundă că banii se cheltuiesc degeaba şi că cei 
care o fac sunt nişte proşti, o dovadă că inteligenţa nu 
merge, totdeauna, mână în mână cu frumuseţea. 
       Iată R dintre tezele anti-vaccinilor, desprins dintr-
de Parodie după G. Topârceanu: Un nivel ridicat de Bell 
ne-a alarmat,/ Se-Aude pe-aici prin jur/ Că odată vaccinat,/ 
prea mult trezești c-un CIP în C... . 

                              
 
 

Deşi în ţările din vestul Europei virusul mutant britanic face ravagii, iar la noi se descoperă 
zilnic alte cazuri de infectare cu acesta, azi s-a hotărât ca începând cu data de 8 februarie să se  
redeschidă şcolile. Redeschiderea se va efectua în trei scenarii, funcţie de situaţia epidemiologică din 
fiecare localitate. Majoritatea elevilor vor învăţa faţă în faţă. În localităţile aflate în carantină, 
învăţământul se va desfăşura online: Citez din aceeaşi parodie după Topârceanu:  Unii şcoleri stau pe-
afară/ Râd aiurea, fără măşti,/ Şi, prin fumul de ţigară,/ Zic că cei ce-nvaţă-s proşti. 
 

3.02.2021 
În Australia, în plină pandemie, se joacă tenis, cu spectatori fără măşti şi fără distanţare. 

Australia, ca şi China, au ştiut să-şi administreze starea de pandemie în aşa fel încât, la început  ea să 
nu se răspândească, apoi, încet, încet să cedeze.  Restricţiile au fost foarte aspre, fără relaxări 
premature. De şi are 25 milioane de locuitori, de la începutul pandemiei au fost doar 28.829 de 

Olivia Steer 

 2.02.2021 
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infectări şi 909 morţi. În prezent pe teritoriul ţări sunt 1849 de cazuri active. Ieri       s-au infectat 5 
persoane, dintre care una la hotelul din Mebourne unde sunt cazaţi tenismenii participanţi la  cele 
cinci turnee de tenis de dinaintea Grand Slamului australian,  aflate în desfăşurare, motiv pentru care 
acestea s-au întrerupt pentru 24 de ore, pentru ca toţi sportivii să fie testaţi Covid. La turnee 
participă şi jucătoare din România, printre care şi Simona Halep, numărul doi mondial, care a repurtat 
deja două victorii acolo. Azi m-am sculat la ora 5.30 ca s-o văd jucând. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simona Halep la Melbourne, zilele acestea. 
4.02.2021 
În ţară a început vaccinarea cu vaccinul Moderna, al doilea după Fitzer. Numărul vaccinaţilor a 

ajuns la 620.000. 
 
5.02.2021 
Simona a fost eliminată din turneul Melbourne Gippsland Trophy, în sferturile de finală. 

Am suferit ca un prost. 
Unii, obişnuiţi să vadă numai partea goală a paharului, fac caz de numărul de reacţii adverse la 

vaccin şi mai ales de câteva decese, deşi acestea nu depăşesc nici pe departe procentul de decese 
probabil al celor vaccinaţi.  Neşansa de te-a înscrie în acel procent este mai mică decât cea de a fi 
victimele unui accident de maşină sau cutremur - pericole la care suntem expuşi în mod permanent 
- şi cu toate acestea călătorim cu maşini şi locuim în Bucureşti. 

 
6.02.2021 
Mi-am petrecut dimineaţa vizionând materiale trimise pe e-mail de Nicu Suruceanu, Riri Pop 

şi  Ermil Văleanu, redistribuindu-le la rândul meu. Primesc aşa de multe, încât nu reuşesc să deschid 
mai mult de un sfert din ele. La prânz m-am plimbat, 
împreună cu Ani, prin Parcul Naţional. De fiecare dată 
când ajungem acolo, ea numără raţele de pe lac. Ele vin şi 
pleacă. Azi erau 22 şi o sumedenie de pescăruşi. În parc, 
pe aleile pe care suntem singuri, îmi cobor masca sub 
bărbie, ca să simt mirosul foarte plăcut al aerului reavăn, 
de după ploaie. Altă viaţă! După amiază, ne-am uitat 
amândoi la o înregistrare video cu viaţa şi opera lui 
Salvador Dali (1904-1989), apoi am răsfoit împreună un 
album Dali. La noapte o să am coşmaruri.   Pictura „Chipul 
răului”, a lui Dali, ar putea fi şi cel al pandemiei prin care 
trecem. 

În ţara noastră, au ajuns primele doze de vaccin AstraZeneca (81.600.000). Acesta e construit 
pe un vector viral, un mecanism cunoscut deja la vaccinurile clasice. Are avantajul că nu trebuie 
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păstrat la temperaturi sub 0ºC. Eficacitatea lui este de doar 60%, motiv pentru care unii dintre 
români nu vor dori să se vaccineze cu el. Având însă în vedere criza de vaccinuri, eu zic, mai bine cu 
el decât deloc. Pe noi, boşorogii, nu ne priveşte, pentru că nu e recomandat persoanelor peste 65 
de ani. 

 
8.02.2021 
Copiii merg din nou la şcoală. Consider că era absolut necesar. Există însă şi mulţi cârcotaşi în 

România, şi nu numai la noi,  din care cauză o măsură oricât de bună sau necesară ar fi  nu va întruni 
unanimitate. 

S-a efectuat un sondaj de opinie referitor la vaccinare.  Conform acestuia rezultă că 55,2% 
din populaţia ţării vrea să se vaccineze (în ianuarie procentul era de numai 36%), iar  39,4% nu vrea 
să se vaccineze.  Dintre cei care nu vor să se vaccineze, 49% s-ar putea răzgândi, în timp ce  49% 
sunt ferm hotărâţi să nu o facă. Dintre cei din ultima categorie, 12,7%  nu cred că virusul SARS-
CoV-2 există, 5,8% sunt împotriva vaccinărilor în general.  Mi-e milă de ei. Ori sunt ori 
ignoranţi, ori manipulaţi, ori bravează. 

 
11.02.2021 
Azi am făcut cea de a doua doză de vaccin (rapelul). A decurs bine şi nici eu şi nici Ani na-am 

avut reacţii secundare. De la începutul campaniei de vaccinare, în România s-au administrat, în prima 
şi a doua fază, 1.009.210 doze vaccin  şi s-au imunizat (administrat ambele doze) 330.858 persoane, 

 
12.02.2021 

Azi am terminat de citit încă o carte de călătorii. Dacă nu călătoresc 
în realitate, mi-am propus să călătoresc cu imaginaţia. Cartea se numeşte 
„Pierdut în Vietnam&Cambodgia” şi e scrisă de Cătălin Vrabie, un tânăr 
cadru didactic universitar, care este la a cincea carte de impresii de 
călătorie. M-am plimbat prin peisaje naturale urbane şi rulare deosebite 
şi am gustat  mâncăruri trăznite. M-au impresionat în mod deosebit 
monumentele de la Angkor, Cambodgia, un complex de temple hinduse 
şi palate imperiale aflate în ruină, dar destul de bine conservate,  complex 
care se întinde pe o suprafaţă foarte mare şi este situat în plină junglă 
tropicală şi Delta Fluviului Mecong, din Vietnam. Mi-am propus să ajung 
şi eu acolo. Mă încurajează faptul că sunt vaccinat şi că în Cambodgia au 
avut loc un număr mic de infectări cu coronavirus şi  nici un deces de la 

începutul pandemiei până în prezent.  Situaţia pandemică e bună în toate ţările continentale ale Asiei 
de Sud-Est. 

 
15.02.2021 
În ţară, a început vaccinarea cu AstraZeneca.  Până azi, s-au administrat 1.113.75 doze de 

vaccin românilor şi suntem pe locul 6 la nivel de UE,  şi locul 5 la numărul de persoane vaccinate cu 
prima doză (3,5% din totalul populaţiei vaccinabile) 

Ieri, Simona Halep a învins-o pe Iga Swiatek - cea care o eliminase anul trecut din turneul de 
la Roland Garros - şi s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de Grand Slam de la Melbourne. 
Următorul meci va fi mâine, cu Serena Williams. Doamne ajută! 

 
16.01.2021 
Din păcate, Serena a învins-o pe Simona şi a  eliminat-o de la Australian Open. Altă suferinţă. 
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Referitor la vaccinări, am aflat că după vaccinarea majorităţii cadrelor medicale, numărul 
infectărilor acestei categorii profesionale a scăzut cu 80%, ceea ce demonstrează eficacitatea 
vaccinului. Am mai aflat că studiile de până acum au demonstrat că  persoanele vaccinate se bucură 
de imunitate la infectarea cu STARS-CoV-2 între opt luni şi un an.  

O veste bună: în lume, numărul cazurilor de infectare cu corona virus a scăzut la jumătate în 
acest an şi e în continuă scădere. 

 
20.12.2021 
La noi în ţară, numărul celor vaccinaţi cu prima doză (788.000) l-a depăşit pe cel total al 

infectărilor la zi (777.276).  
Mare aglomeraţie de schiori pe pârtiile din Poiana Braşov, fără respectarea măsurilor de 

protecţie. În timp ce la noi pârtiile  sunt deschise, iar faptul acesta ar putea să ne coste, în  alte ţări 
ele au rămas închise. Foarte edificatoare referitor la obiceiurile noastre iraţionale este următoarea 
notiţă hazlilie apărută în „Adevărul”, în cursul verii anului trecut : La 30 de cazuri pe zi, ne băteam pe 
drojdie şi hârtie igienică, la 1100 de cazuri pe zi, ne batem pentru cazări la munte. 

 
23.02.2021 
Au trecut cele 11 zile de la rapel. Azi mi-am făcut analiza de anticorpi ca să văd dacă sunt 

imunizat sau nu. Rezultatul de 241,3 U/mL, obţinut tot azi, indică că am anticorpi la un nivel mediu. 
Sper ca ei să crească în următoarele zile şi săptămâni. 

Au crescut îngrijorător al numărul celor infectaţi (3382) şi al celor decedaţi (119), faţă de ziua 
precedentă. Mutantul Britanic avansează spre estul Europei cu toate barierele pe care i le pun în faţă 

ţări ca Franţa, Germania, Ungaria.  E identificat deja în jumătate 
dintre judeţele noastre. A început să se vorbească, cu jumătate 
de gură,  despre al treilea val al pandemiei. Doamne fereşte!  Din 
păcate, biostatisticianul Octavian Jurma, o voce care s-a auzit de 
multe ori de la începutul pandemiei, îl da ca sigur. El consideră 
însă că acest val vine cu un număr de morţi mai mic. 

În SUA, numărul morților  Covid R depășit 500.000. Mai 
mulți decât în Primul Război Mondial, în al Doilea Război Mondial 
Chi minh oraș în  Războiul din Vietnam, la un loc. Teribil! În 
ultimele zile se înregistrează o scădere a numărului de infectări 
Chi minh oraș morți, această țară, în principal ca urmare a 
campaniei de vaccinare în derulare.                                                                       

 
 

           A început vaccinarea, în mod prioritar, a cadrelor didactice. Campania e prevăzută să nu 
dureze mai mult de zece zile. În sfârşit! Tot azi s-a vaccinat Simona Halep. Va fi un bun exemplu 
pentru cei nedecişi, al căror număr este, din fericire, în continuă scădere. 

 
26.12.2021 
Numărul cazurilor de infectare  cu noul coronavirus creşte de la o zi la alta. Unii specialişti 

consideră că suntem deja în al treilea val al pandemiei. 
Se discută, inclusiv în înaltele foruri ale UE, introducerea paşaportului de vaccinare. Personal 

consider că este o idee bună să se poată circula pe baza acestuia fără să fii obligat să prezinţi teste 
negative sau să fii obligat la carantină, cu condiţia ca cei nevaccinaţi să poată circula şi  ei, pe baza 
testelor şi acceptând carantinarea în ţările care o pretind. 

 

Octavian Jurma 

24.12.2021 
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28.12.2021 
Numărul celor vaccinaţi la noi cu prima doză se apropie de un milion. Raportând numărul de 

vaccinări la numărul populaţiei, suntem pe locul doi în Europa  şi pe al şaptelea în lume. Alexandru 
Rafila consideră că imunitatea conferită de vaccinare este de unul până la doi ani, iar că aproximativ 
în luna septembrie am putea reveni la normal. 

Ieri, au fost livrate în Republica Moldova, 21.000 de doze de vaccin, din cele 200.000 promise 
de şeful statului român. Moldova este singura ţară din Europa în care nu începuse procesul de 
vaccinare. 

Situaţia de la începutul  pandemiei în lume, în ziua de 28.02.2021: 
• Total infectați 114.593.405 
• Total vindecați   84.374.985 
• Total decese     2.540.007 

Situaţia de la începutul pandemiei în România în ziua de 28.02.2021 
• Total infectați   801.194 
• Total vindecați   740.352 
• Total decedați   20.350 
• Infectaţi în 28.02,2021            3.432 
• Vindecaţi în 28.02.2021            2.549 
• Decedaţi în 28.02.2021                                54 

România se află pe locul 22 în lume, din punct de vedere al numărului de infectaţi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examinând diagrama de mai sus, care prezintă evoluţia numărului de cazuri zilnice de infectări 

şi îmbolnăviri, remarcăm  evoluţia lent crescătoare a pandemiei în perioada martie- septembrie 
20020,  rapid crescătoare în perioada septembrie-noiembrie, 2020, vârful atins la sfârşitul lui 
noiembrie 2020,  şi destul de rapid descrescătoare  între noiembrie 2020 şi februarie 2021, când a 
început din nou să crească.  Sârşitul lui februarie va coincide cu începutul valului trei? Tot mai mulţi 
specialişti suţin că da. Rămâne de văzut. 

Situaţia vaccinărilor în 28.02.2021 
• Vaccinaţi cu prima doză        908.521 
• Vaccinaţi cu ambele doze        613.215 
• Total doze aplicate      1.521.726 
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Daca in textul ce urmeaza vă pare ceva lipsit de bun-simț sau lipsit de logică va rog să-mi notificați 
accesând linkul  :   Bacean Aurel 4z  · 
 
Ca si medic nu pot sa nu ma intreb ca si alti multi specialisti care au formulat lista de mai jos cu 
intrebari pertinente zic eu! DE CE? 
1- De ce în toate spoturile de promovare a campaniei de vaccinare ni se spune că este vorba despre 
un vaccin sigur și eficient, deși în prospect se afirmă că pentru a confirma eficacitatea și siguranța 
vaccinului Comirnaty*, DAPP trebuie să depună raportul final al studiului clinic în decembrie 2023? 
2- De ce nu se aduce la cunostința cetățenilor, prin aceleași spoturi care promovează vaccinarea, 
faptul că vaccinul este în faza de studiu clinic, care se va încheia în 2023? 
3- De ce nu se cere consimțământul informat al cetățeanului pentru participarea la acest studiu clinic 
aflat în desfășurare? 
4- De ce vaccinul este calificat ca "sigur și eficient" din moment ce pe prospect există triunghiul 
negru, specific produselor insuficient testate? 
5- De ce este numit "sigur si eficient" în condițiile in care în vaccin sunt prezenți doi excipienți care 
nu au mai fost folosiți niciodată și pentru care nu există date de siguranță, motiv pentru care DAPP 
trebuie sa furnizeze date suplimentare în lunile ian, aprilie și iulie 2021? 
6- Prospectul oricărui medicament conține o listă de interacțiuni medicamentoase. În prospectul 
vaccinului Comirnaty se menționează clar faptul că nu s-au studiat interacțiunile cu alte medicamente. 
De ce vaccinul este recomandat ca sigur inclusiv bolnavilor cronici, care au o medicație permanentă, 
în condițiile în care nu se stie nimic despre posibilele interacțiuni cu acele medicamente? 
7- La teste au fost admiși numai voluntari sănătoși. Deci, nimeni nu stie, de fapt, cum va reacționa 
un bolnav dializat, un bolnav cu afecțiuni cardiovasculare, un diabetic, etc. De ce vaccinul este 
recomandat ca sigur și acestor categorii de bolnavi, deși nu există niciun fel de date? 
8- Etapa a II-a campaniei de vaccinare include vaccinarea persoanelor cu imunodepresii severe, ceea 
ce este în contradicție cu datele de siguranță ale vaccinului. Argumentul că pacienții cu o astfel de 
patologie sunt mai susceptibili de a dezvolta boli infectioase nu se susține. Vulnerabilitatea acestor 
pacienti era cunoscută și cu decenii în urmă când vaccinarea celor cu imunodeficiențe a fost 
restricționată. Argumentele științifice în baza cărora s-a stabilit restricționarea nu și-au pierdut 
valabilitatea. De ce nu se ține cont de aceste aspecte? 
9- De ce ni se spune că vaccinarea este singura cale de ieșire din pandemie când în prospect scrie 
clar că "nu se cunoaște impactul vaccinarii asupra răspândirii virusului SARS- COV 2 în comunitate". 
10- De ce se insistă cu vaccinarea în colectivități când EMA (European Medicines Agency) spune clar 
că nu se știe dacă vaccinarea va întrerupe circulația virusului în colectivitate, deci nu se știe dacă 
persoanele vaccinate vor purta și vor transmite virusul în colectivitate ? 
11- De ce nu se explică populației faptul că vaccinul a primit doar o autorizare condiționată de 
punere pe piață, care este provizorie, ceea ce înseamnă că lipsesc date de siguranță care vor fi 
disponibile abia la sfârsitul anului 2023, când se va încheia studiul clinic? 

   

 Ne vaccinăm!  Să știm mai multe 

     
 

           despre vaccinul ales 
                                             Curtoazia Valeriu Pop 

https://www.facebook.com/bacean.aurel?__cft__%5b0%5d=AZXixbYYA1fXuh2xxc4Gru5CvKvk9bjGfd0HwHi8zmcSSRUybq_Hui8mBwJn3jgubVpJtFoCPKKvOcIbY5v62TkC_gdBLSqUk5oHYr2wr2KTUVYwm-3BiSl-GBEF12fU-30&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/bacean.aurel/posts/253994062792838?__cft__%5b0%5d=AZXixbYYA1fXuh2xxc4Gru5CvKvk9bjGfd0HwHi8zmcSSRUybq_Hui8mBwJn3jgubVpJtFoCPKKvOcIbY5v62TkC_gdBLSqUk5oHYr2wr2KTUVYwm-3BiSl-GBEF12fU-30&__tn__=%2CO%2CP-R
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12- De ce se recomandă și vaccinarea persoanelor care au trecut prin boala covid din moment ce 
nu se cunoaște interferența anticorpilor dobândiți natural, prin boală, cu vaccinarea? 
13- Ce studii de prevalență s-au făcut până acum în România pentru a se stabili (în rândul personalului 
medical și în populația generală) procentul celor care au dobândit imunitate naturală trecând prin 
boală? Care sunt rezultatele acestor studii? 
14- Ce conduită de vaccinare se va aborda față de personalul medical si populația generală care au 
deja imunitate față de COVID-19? 
15- Cum explicați explozia de cazuri în Israel, cea mai vaccinată țară anti-covid, după ce 2 milioane 
de cetățeni au primit vaccinul? 
16- Conform raportului oficial al CDC, până la data de 18 dec 2020 au fost raportate 3150 cazuri 
de reacții adverse, printre care șocuri anafilactice, paralizii faciale, alte afectări neurologice, accidente 
vasculare si decese. Spoturile publicitare afirmă că vaccinul produce puține efecte secundare. 
Credem că aceasta este reclamă înșelătoare. Cum comentați? 
17- Japonia consideră că este inacceptabil să se administreze cetățenilor săi un produs insuficient 
testat și a cerut companiei Pfizer date suplimentare. De ce guvernul României nu a cerut niciun fel 
de garanții pentru a-și proteja cetățenii, dar a acordat, în schimb, imunitate firmei producătoare? 
18- De ce nu este informată populația că nu s-au făcut studii de genotoxicitate (capacitatea de a 
genera mutații genetice) și nici de carcinogenitate (capacitatea de a induce cancer), deși lipsa acestor 
studii este menționată la pag. 9 a prospectului și în ciuda faptului că acest vaccin introduce în corpul 
uman un fragment modificat de ARN străin, lucru susceptibil a avea consecințele menționate? 
Pfizer Comirnaty Vaccin 
NR.   Este util să avem informații și din alte surse. 
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NR. Să vedem ce și cum se întâmplă și pe la alții.  Că la noi….. 
 
Ceea ce am citit in acest articol aproape ca m-a socat, dar mi-a dat si speranta. 
Tragand concluziile, am aflat cum arata "Mongolia normala" din punctul de vedere al 
comportamentului poporului, dar si al autoritatilor. 
Ce bine ar fi daca si "Romania normala" s-ar prezenta cel putin la fel!  
Dar se vede treaba ca intre poporul mongol si populatia romana (cu liderii ei cu tot) 
exista diferente majore. 
Ministrul sănătății din Mongolia a demisionat, în urma unor proteste.  
Cazul unei femei i-a făcut pe oameni să iasă în stradă 
(de Petre Dobrescu, Miercuri, 20 ianuarie 2021, 15:18. Ultimul update Joi, 21 ianuarie 2021, 
13:05) 
Mii de oameni au ieșit în stradă, miercuri, în Mongolia, înfuriați de cazul unei femei care a fost 
transportată în carantină imediat după ce a născut, alături de bebelușul ei. Aceasta a fost 
urcată într-o ambulanță, cu hainele în care era îmbrăcată atunci când a născut, în timp ce 
afară erau -20 de grade Celsius.  În urma manifestației, ministrul sănătății din țara din Asia 
Centrală și-a dat demisia, scriu publicațiile mongole Montsame și Ikon. 
 
Mongolia s-a confruntat cu unul dintre cele mai mari proteste din ultima perioadă, cauzate 
parțial și de strategia țării în lupta cu COVID. Ferită până în luna noiembrie a anului trecut 
de pandemie, țara a impus măsuri un lockdown dur, după ce a înregistrat primele cazuri. Iar 
oamenii s-au plâns ca măsurile nu i-au afectat doar pe plan economic, ci le-a limitat accesul 
la un sistem medical deja precar.  
Cazul unei mame, care a născut la cea mai mare maternitate din capitala Ulan Bator, a 
provocat și mai multă nemulțumire în rândul oamenilor. 
Femeia a fost diagnosticată cu COVID-19 la scurt timp după naștere, iar aproape imediat a 
fost „ridicată” din spital, fără să fie îmbrăcată cu haine groase, și dusă în carantină, alături de 
bebelușul ei. Imaginile cu femeia care iese din maternitate în papuci, cu haine subțiri pe ea, 
au fost difuzate de o televiziune mongolă și au dus la organizarea unor manifestații. 
Oamenii au ieșit pe străzi pentru a cere demisia ministrului sănătății, dar și a celor 
responsabili. În urma protestelor, premierul țării a convocat o reuniune de urgență a 
Guvernului, în cadrul căreia ministrul sănătății, dar și șeful Comisiei Naționale de Urgență, 
responsabil cu strategia țării în lupta cu COVID, și-au dat demisia.  

Pandemie... în Mongolia 

            Curtoazia Victor Cândea Muntean 
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„În ciuda faptului că nu este responsabilitatea mea directă, regret că acești oameni neglijenți, 
care dau dovadă de lipsă de compasiune, lucreză pentru statul mongol”, a declarat șeful 
Comisiei Naționale de Urgență din Mongolia. 
La rândul său, ministrul sănătății a recunoscut că sistemul sanitar al țării este unul limitat, fiind 
nevoie de eforturi semnificative pentru îmbunătățire. El a lăudat însă eforturile făcute de 
cadrele medicale pentru a ține pandemia sub control. 
„Toate eforturile au fost făcute pentru a îmbunătăți acest sistem sanitar precar. Acțiunea 
iresponsabilă a unor oameni nu trebuie să fie un motiv pentru a respinge efortul făcut de 
cele 57.000 de cadre medicale din țară”, a declarat ministrul mongolez al sănătății, 
T.Munkhsaikhan. 
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        Angela Merkel și-a luat rămas bun ( ceva timp în urmă)   

Germania și-a luat rămas bun de la Merkel în aplauzele calde timp de șase 
minute.Germanii au ales-o să-i conducă, și ea a condus 80 de milioane de 
germani timp de 18 ani cu pricepere, îndemânare, dăruire și sinceritate. În timpul 
celor optsprezece ani petrecuți la cârma autorității țării sale, nu s-a înregistrat 
nicio încălcare împotriva lui... Ea nu a atribuit nici una dintre rudele ei o secretară 
... Ea nu pretinde a fi creatorul gloriei ... Ea nu a primit milioane de la ea, nici nu 
a încurajat viața ei, ea nu a primit chartere și promisiuni, ea nu a luptat cu cei 
care au precedat-o și nu le-a dizolvat.  Sângele compatrioților săi... N-a spus 
nimic... Ea nu a apărut pe aleile berlineze pentru a fi fotografiată. Ea este 
(Angelica Merkel) femeia care a fost numită "Doamna lumii" și care a fost 
descrisă ca echivalentul a șase milioane de bărbați. (Ieri), Merkel a părăsit 
conducerea partidului și a predat-o succesorilor săi. Germania și oamenii săi 
sunt în cele mai bune condiții. Reacția germanilor a fost fără precedent în istoria 
lor ... Întregul popor a ieșit pe balcoanele caselor și a aplaudat-o spontan timp de 
6 minute continuă, fără a recurge la poeți populare, fără gunoi, fără nesimțire 
... Contrar realității noastre, nu a existat nici o laudă, ipocrizie, reprezentări false 
și nici tobe ...  Germania și-a luat, prin urmare, rămas bun de la liderul 
Germaniei, un om de știință chimice din fosta Germania de Est, care nu a fost 
tentat de moda sau luminile  rampei și care nu au cumpărat imobiliare, masini, 
iahturi și avioane private ... Ea a părăsit postul ei după aducerea Germania la 
partea de sus ... Optsprezece ani, fără a schimba hainele sale vechi sau 
aproape ... La o conferință de presă, un jurnalist a întrebat-o pe Merkel: 
Observăm că garderoba dumneavoastră este aceeași nu aveți alta? Ea a spus, 
"Sunt un angajat al guvernului și nu un model. La o altă conferință de presă, ea a 
fost întrebată: Aveți menajere care fac curățenie în casă, pregătesc masa 
etc. Răspunsul lui a fost: Nu, nu am o menajeră și nu am nevoie de ele.  Soțul 
meu și cu mine lucrăm acasă în fiecare zi. Apoi un alt reporter a întrebat: Cine 
spală hainele, tu sau soțul tău? Răspunsul lui: Am pus hainele deoparte, iar soțul 
meu este cel care conduce mașina de spălat, de obicei pe timp de noapte, 
pentru că cererea de energie electrică este mai mică, și cel mai important lucru 
este să ia în considerare vecinii, dar peretele care separă apartamentul nostru 
de cel al vecinilor este gros. Ea a spus: Mă așteptam să mă întrebați despre 
succesele și eșecurile muncii noastre în guvern. Doamna Merkel locuiește într-
un apartament normal ca orice alt cetățean ... Acest apartament ea a trăit în 
înainte de a fi ales prim-ministru al Germaniei, ea nu a lăsat-o și nu deține o vilă, 
servitori, piscine și grădini ... Este Merkel, premierul celei mai mari economii a 
Europei! A treia cea mai mare economie din lume, cel mai mare exportator, 
singura țară cu un excedent de balanță comercială cu ... China. 

WOW ! O adevărată excepție 
                            Curtoazia Nicu Suruceanu 
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• Germania are o populație de 81 de milioane de locuitori. 
• O treime din Germania este acoperită de păduri. 
• 65% din autostrăzile din Germania (Autobahn) nu au limită de viteză. 
• În Germania există peste 2100 de castele. 
• Există peste 1500 de beri diferite în Germania 
• Berlin are cea mai mare gară din Europa. 
• Berlin este de 9 ori mai mare decât Parisul și are mai multe poduri decât Veneția. 
• Germania este compusă din 16 state (land). Statele au propria lor constituție și sunt în mare măsură 

autonome în ceea ce privește organizarea lor internă. 
• La nivel municipal, Germania este împărțită în 403 districte (Kreise), din care 301 sunt rurale și 102 urbane. 

Bavaria este cel mai mare stat (land). 
• Germania este una dintre cele mai dens populate țări din lume. 
• Germania este cea mai puternica economie a UE. Cu un produs intern brut (PIB) de 3,73 trilioane USD, ea se 

află pe locul patru în lume dupa SUA, China și Japonia. 
• Germania este unul dintre cei mai mari producători de automobile din lume.  
• VW Golf este una dintre cele mai vândute mașini din toate timpurile: în 2012 s-au vândut mai mult de 

430.000 de masini Golf în Europa! În 2013, brandurile de top din Germania au fost Volkswagen, Mercedes, 
Audi și BMW 

• Următoarele orașe au fost la un moment dat in istorie, capitale ale Germaniei: Aachen, Regensburg, 
Frankfurt-am-Main, Nürnberg, Berlin, Weimar, Bonn (și Berlinul de Est). 

• Prima carte tipărită a fost în limba germană. 
• Germania este una din natiile care tipareste cele mai multe carti din lume.  
• Se publica în jur de 94.000 de titluri în fiecare an. 
• Prima revistă a aparut la 1663 în Germania. 
• Germania a fost prima țară din lume care a adoptat ora de vară.  
• Acest lucru a avut loc în 1916, în mijlocul primului război mondial. 
• Germana este a treia limba vorbita in întreaga lume. 
• Germana rămâne limba cu cei mai multi vorbitori nativi din Europa. 
• Germania, Elveția, Austria, Luxemburg și Liechtenstein au limba germană ca limbă oficială. 
• Donaudampfschifffahrtselektrizitätenhauptbetriebswerkbauunterbeamtengesellschaft este cel mai 

lung cuvânt publicat vreodata! Are 79 de litere! 
• Există 35 de dialecte ale limbii germane. 
• Există peste 300 de tipuri diferite de pâine în Germania. 
• Există peste 1.000 de tipuri de cârnați în Germania! 
• Berea este considerată oficial un aliment în Bavaria. 
• După irlandezi, germanii sunt cei mai mari consumatori de bere din lume. 
• În Germania există cele mai multe cluburi de fotbal din lume. 
• Germania are peste 400 de grădini zoologice, cele mai multe din lume. 
• Majoritatea taxiurilor din Germania sunt Mercedes." 

 

Germania astăzi    
                                Curtoazia Victor Cândea 
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 Umor... cotidian 
                                Curtoazia Valeriu Pop 
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           NR.   Dragi colegi. Ceace ați vizionat mai sus nu trebuie să vă impresioneze;  este 
ceace se numește în termeni medicali ”agnosognozie”iar în termenii langajului curent 
”uitare temporară” Toți pățim la fel. De aceea nu-i   dați atenție mai mult decât merită. 
N-o confundați cu Alzheimer. Este doar o interpretare falsă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riri Pop acum ... 10 ani ! 
Care agnognozie?   
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NR Pe vremea noastră oamenii l-au ”scos” pe Bulă.  Acum glumele proliferează făcând- 
haz- de- necaz.  Oare de ce ? 
 
* –  Doamne, știi că-s credincioasă, de aceea te rog să-mi trimiți un fraier, să mă mărit, și-ți promit 
că 10% din leafa lui am s-o dau Bisericii! 
 
* – Nelule, dacă știi că nu mai ții la băutură, măcar îmbată-te și tu mai aproape de casă! 
 
* – Tată. de unde vin copiii? 
– Fiule, copiii vin din locul de unde toată lumea-i bagă pe politicieni! 
 
* – Vă sun de la școală, ca să vă spun că fiul dumneavoastră se poartă urât în clasă. 
– Se poartă la fel și în casă, dar eu nu vă deranjez cu telefoane! 
 
* O blondă către altă blondă: 
– Mi-am dat două găuri într-o ureche. 
– Și… acum auzi mai bine? 
 
* ”Azi, țăranul de la noi 
Nu mai are car cu boi. 
Dar, în frunte cu primarul, 
Satul are boi cu carul” 
 
* Mi-a scris cineva că, dacă tot fac glume, să le fac mai cu gust! 
Credeți că voia să le mănânce? 
 
* La curtea lui Ștefan cel Mare vine un străjer: 
– Măria ta, este la tine Măria mea? 
 
* O blondă mergea pe stradă și cineva o întreabă: 
– Unde te duci? 
– Da’ de unde știi tu că nu vin? 
 
* Valea Prahovei: 8 ore pe șosea, 2 ore la telegondolă și 3 minute pe pârtie cu ursul după tine. 
Asta da adrenalină! 
 
* – Iubitule, ce zici? Facem și noi nunta? 
– Draga mea, nu am chef de nuntă, mie mi-e foame! 
– Prostuțule, la nuntă o să mănânci cât vrei! 
 

 Umor... cotidian 
                                Curtoazia Paul Moren 
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* Nu te impacienta dacă nu ți-e somn când te 
culci, îți va fi când te trezești. 
 
* – Tată, la ce te uiți prima dată când vezi o 
femeie frumoasă? 
– Păi, prima dată mă uit… să nu mă vadă mă-
ta! 
 
* Tata și mama se înțeleg foarte bine. 
Secretul? 
Tata a învățat să spună: ”ai dreptate” înainte 
să termine mama ce are de zis, iar dacă vede 
că e prea nervoasă continuă și cu: ”Văd că ai 
mai și slăbit”. 
 
* Nu contează cât de bun ești la pat, femeia 
țipă mai tare când vede un șoarece… 
 
* Aș vrea să fiu sărac o zi, m-am săturat să fiu 
sărac tot timpul! 
 
* Cine a șters 29, 30 și 31 februarie, să-l 
șteargă și pe 14. 
Mersi… 
 
* A te mărita cu un bărbat divorțat este o 
datorie ecologică. 
Într-o lume în care sunt mai multe femei 
decât bărbați, bărbații trebuie neapărat 
folosiți de mai multe ori. 
 
* Dacă-ți obosesc ochii când conduci, lasă-ți 

nevasta la volan, și brusc, ai să vezi că ai o 
vedere de șoim! 
 
* A fost descoperit cel de-al șaselea gust pe 
care îl pot percepe oamenii. Gustul pentru 
femei. 
Însă nu-l are toată lumea… 
 
* – Doctore, spune-mi părerea ta sinceră! 
După 30 de ani de căsătorie, se mai poate 
vorbi de sex cu soția? 
– De vorbit, se poate! 
 
* – Bă, tu ești urât cu spume, dar te văd 
mereu cu femei frumoase. Cum dracu faci? 
– Ca să cucerești o femeie frumoasă, trebuie 
să știi unde să o săruți. 
– Adică, unde trebuie să le sărut? 
– În Londra, New York, Roma, Dubai… 
 
* – Părinte, îmi sfințești și mie apartamentul? 
– Câți metri pătrați are apartamentul? 
– Părinte, eu vreau să-l sfințești, nu să-l 
zugrăvești… 
 
* Soțul îl întreabă pe guru: 
– Guru,noaptea mă trezesc și văd spatele 
soției și o lumină în jurul capului ei. E ceva 
spiritual? 
Guru răspunde: – Nu, dar îți verifică 
telefonul… 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

* Am o mică dilemă: când mergi să faci vaccinul, 
 au ei fotograful lor sau trebuie să mergi tu cu al tău? 
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     Internet  Sursa : MECANICII’61, Anul 17 # 173, martie 2021 EE      

    NR. Pe această pagină veți putea viziona pagini de WEB ,selecționate  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)  

Linck-uri WEB 

           Umor....ceva mai special

Elefanții....la hotel

          Un basm adevărat

Obiective turistice din Franța

Roci în ...balans 

Noul World center

Vulpița farmacistă

Caru cu bere 

Cascadorii pe... 4 roate 

Rusia și porțile Iadului 

           Australia

*Dive africane

na d      

*Indicații vizionare:descarcărcare-clik denumire-clik vedeți toate imaginile-clik imagine-avans automat 
cu animație pe întregul ecran-închidere la teminare (69 imagini)

https://drive.google.com/file/d/1sGZHdyJaNOLY4uRHTx-X6qQIyk_haXcg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bWmhsUyTbuKIJZgNV4fgGHfFoY-8pSVY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dUOsbmMuoUku2XRudvmp9D2mSorQtGbA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sGZHdyJaNOLY4uRHTx-X6qQIyk_haXcg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rDO1DZEW9WFe8LXxtDWsyUEUEG9fl7-U/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1TbEd_t8mLeVNdwjY3w-8Zr_4GhLsoyKFAaHuHK2n83I/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JcdjoUn_AWBqV9M0ad3v8L7mz5-PGrYY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rbKN9XbahYqkzmYxuAg_e2kuApItM_ch/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K5eZLPYLtLHj4F8CnUlZhIBWsH6pm6I6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gjZEyGQtpH7zAayc44Ja31dktVfPyEHQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/150de8t9iqcy2vaoAPN0XMr_fRsVDfJJ6/view?usp=sharing
https://www.mecanicii61.ro/uploads/Fabula%C8%9Bie.pdf
http://pps-images-photos.com/0_pages_de_pps/dames_d_afrique_lalo_steve.html
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JURNAL DE PANDEMIE 12 
 (februarie 2021) 

 

 
 

 

Linkuri WEB
Click pe titluri pt. lecturare 

LA  MULTI ANI 
  CELOR NĂSCUŢI ÎN APRILIE 

Cuprins 

 Rubrica Corinei 

Pandemie... în Mongolia 
Curtoazia Victor Cândea Muntean

WOW ! O adevărată excepție
Curtoazia Nicu Suruceanu

Germania astăzi   
Curtoazia Victor Cândea Muntean 

 Umor... cotidian 
 Curtoazia Valeriu Pop 
 Curtoazia Paul Moren 

Radu Gruia 

Corina Firuță 

Artemiu Vanca 

Stan BONE      
1/1939 
Şerban DERLOGEA 
13/1937 
Florin GROSU     
13/1940 
Florin DRĂGĂNESCU 
15/1935 
Dan BOLINTINEANU 
19/1936 
 Constantin 
CHIRIŢOIU 27/1939 

Ne vaccinăm.Să știm 
mai multe.....
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