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*La 31 martie 2021  erau administrate 3145907 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 14,2 %  !  
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      A mai trecut o lună ! Prin repetare a devenit un adevărat motto ! Pentru noi, viața se 
modifică altfel decât aceea a mai puțin vârstnicilor ,ca să mă exprim așa. Firesc, o să vă  
puneți întrebarea : ce l-o fi apucat ? Păi simplu ! Primesc astăzi un mail al cărui conținut mă 
pune, pur și simplu pe gânduri : 
 „ Persoanele cu vârsta de peste 60 de ani se deshidratează ușor, nu numai pentru că au un aport 
mai mic de apă, ci și pentru că nu simt lipsa de apă din corp. Deși  pot părea sănătoase, perfor-
manța  reacțiilor și a funcțiilor chimice le poate deteriora întregul corp.Obișnuiește-te să bei lichide„ 
Probabil că mi s-a transmis ,fără s-o conștientizez, de multă vreme; eu eram convins că este o 
cerere a propiei mele scoarțe cerebrale, în refacere după ACV  ! 
 
      Trăim vemuri neobișnuite, practic  imposibil de  înțeles; sau măcar de justificat. Mă refer la 
poziția  unor autorități din  diferite țări , printre care se numără- drept exemplu- țări din UE. 
Mă refer la atitudinea oficială  adoptată  cu privire  la proveniența vaccinurilor utilizate în 
campaniile anti Covid aflate în  plină desfășurare. În timp ce în unele țări este aprobat un anume 
vaccin , altele – importante și grupate – resping  aplicarea respectivului, optând cu ostentație în 
favoare altuia. De obicei, desigur, pot fi presupuse și motive de piață.Bine-bine, până la un punct, 
totul s-ar putea  înțelege, sau motiva. Dar, revenirea , fără nici-un fel de motivare la hotărârea luată 
anterior, este absoulut de ne-înțeles ! Oare de ce ? 
Nu vreau să pronunț niciun nume comercial, deoarece sunt convins că le cunoașteți foarte bine 
pe de-o parte, iar pe de-alta, nu doresc să fiu acuzat de parti-pris. 
 
      Pandemia sau plandemia – dacă vreți – continuă să evolueze consecvent și precis pentru 
transpunerea într-o realitate –  de necontestat – a nenorocirilor anunțate cu surle și trâmbe. 
Noțiuni cum sunt carantina sau restricțiile sunt pe cale să trimită bătrâna democrație în istorie. 
Devine din ce în ce mai clar că asistăm la desfășurarea unui război crâncen care are drept scop 
final însăși modificarea speciei noastre. Numai astfel pot fi justifcate derapajele inadmisibile de la 
valorile istorice ale actualei societăți.De aceea, nu trebuie să surprindă  creșterea,  intensității și 
duratei protestelor  în masă ale oamenilor de pretutindeni. 
Unde se va ajunge ? Nu pot să știu. Dar sper că cei care au pregătit din timp și declanșat acest 
război,  îl vor pierde.Sau nu ? 
       
      N-ar mai rămâne poate, decât de amintit  ultima comandă a căpitanului unei nave grav 
avariate: Abandonați nava! Scapă cine poate ! De fapt,dacă stau să reflectez ,treaba asta s-a cam 
întîmplat deja. Acum însă, pare tare oportună. Cîte milioane de români au preferat să-și încerce 
șansele oriunde în altă parte? Nu știu și nici nu vreau să știu. Au avut, desigur, motivele lor. 
 
       Ceace însă ne afectează direct pe noi, rămâne deocamdată incertitudinea care planează 
privind organizarea întâlnirii din Septembrie : apare sau nu apare al N-lea val al plandemiei? 
 
         
 
 
 
 

                                                                               Click aici pentru Cuprins 
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1.03.2021 
Se împlineşte un an de când am început acest jurnal. Am recitit episodul din martie 2020, 

Atunci pandemia în ţara noastră era la început, numărul celor infectaţi şi decedaţi eram mic, dar noi 
eram foarte speriaţi, iar cuvântul de ordine era :Staţi în casă! Azi, numărul acestora este foarte mare, 
dar noi suntem mai puţin speriaţi. Ne-am obişnuit cu virusul, ştim că vom trăi mult timp de acum 
încolo împreună cu el. Ne ferim cât putem de infectări şi ne-am pus mari speranţe în vaccin. Sperăm 
că atunci când cel puţin 80% din populaţie va fi vaccinată, să revenim la modul nostru normal de 
viaţă, iar eu să pun capăt jurnalului. Doamne ajută! 

Situaţia epidemiologică de azi: 
• Total infectaţi: 804.090 
• Total vindecaţi: 749.471 (92,21%) 
• Total decedaţi   20.403   (2,54%) 
• Doze de vaccin aplicate            1.532.872 
• Total imunizaţi 613.o32  (3,16%)
• Infectaţi în ultimele 24 de ore 2.096
• Vindecaţi 1.119
• Decedaţi 53 
• Cazuri grave (la ATI) 1.022 

2.03.2021 
Azi, au crescut alarmant cifrele referitoare la pandemie (număr de infectări, număr de morţi, 

număr de cazuri grave), ceea ce vine să confirme faptul că valul trei al pandemiei e deja instalat în 
ţara noastră. Virusul britanic a devenit preponderent.  Spitalele încep să gâfâie. Numărul tinerilor 
internaţi în stare gravă e în creştere. Patru judeţe (Cluj, Timiş, Maramureş şi Ilfov) sunt în scenariu 
roşu, iar Bucureştiul e aproape încercuit de localităţi intrate în acest scenariu. 

Comisarii UE au hotărât ca în cursul acestei luni să publice un model de paşaport de 
vaccinare digital, care să ateste  vaccinarea, efectuarea testelor şi istoricul Covid a cetăţenilor din 

Uniune. Am putea intra în posesia . 
În Parlament s-a votat bugetul pentru anul 2021. 

Pentru combaterea pandemiei s-au alocat 6 miliarde euro 
(1,29% din PIB) o sumă foarte mare. Primul ministru, 
Florin Câţu, şi-a propus ca acest buget să fie unul al 
dezvoltării, motiv pentru care au crescut considerabil 
sumele alocate investiţiilor faţă de anii trecuţi. Aceste 
sume n-au putut însă depăşi 5% din venituri, pentru că 
restul de 95% au trebuit a pentru salarii şi asistenţă socială. 

                                                        Iată unde ne-a adus acordarea de creşteri nesustenabile a 
pensiilor şi salariilor în anii trecuţi. 
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3.03.2021 
Numărul celor vaccinaţi cu prima doză în ţara noastră, a atins cifra de un milion. Guverul  

şi-a propus să vaccineze 10,5 milioane cetăţeni, până la finele lunii septembrie. 
O veste proastă de la OMS: Nu vom scăpa de pandemie anul acesta. Numărul de infectări, la 

nivel global, creşte din nou. Valul trei „e pe val”, dar se zice că va fi mai slab decât anteriorul. 
Dragi colegi, vaccinaţi-vă dacă n-aţi făcut-o încă! Feriţi-vă de infectare!  Dacă vă infectaţi puteţi 
face complicaţii dacă aveţi comorbidităţi. Nu uitaţi că bătrâneţea este cea mai severă dintre ele. 

 
5.03.2021 
Numărul infectărilor continuă să crească. Azi s-au înregistrat: 4342 infectări, 101 decese şi 

1067 de cazuri la ATI. Numărul infectărilor din Bucureşti este de 927, depăşindu-se rata de 
incidenţă de 3 la mia de locuitori. Drept urmare, Bucureştiul intră în zona roşie. 

S-a descoperit, la noi în ţară,  primele două cazuri de infectare cu  tulpina  Sud-Africană a 
virusului SARS-CoV2, despre care se ştie că este foarte contagioasă şi mai rezistentă la vaccinurile 
actuale decât celelalte tulpini ale virusului. Este un motiv serios ca şi cei vaccinaţi să continuăm să 
respectăm toate restricţiile impuse. 

 
7.03.2021 
În Parcul Izvor, din apropierea Parlamentului, câteva mii de bucureşteni au participat la un 

miting de protest împotriva vaccinării şi a paşaoportului de vaccinare. Majoritatea nu purtau măşti 
şi niciunul nu respecta distanţarea fizică. Motivul îl constituie ştirea că se  lucrează la o lege care va 
prevedea obligativitatea vaccinării. Nu cred că se pregăteşte aşa ceva. Protestul e susţinut de AUR. 
N-a lipsit Diana Şoşoacă, prezentă peste tot unde e rost de scandal.   Pe o placardă purtată de 
demonstranţi scria: ”Vaccin macht frei”, o parafrazare a lozincii „Arbeit macht frei” (munca te face 
liber) de la intrarea în lagărului de la Auschwitz. Este, evident, o trimitere la crimele naziste. Nişte 
aiureli, ale unor aiuriţi. S-au găsit, bineînţeles, televiziuni  (Antena 3 şi România TV) care au 
exagerat amploarea protestului şi au recurs la acuze la adresa celor aflaţi la putere.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O veste bună: Societatea Pfizer a constatat, în urma unor experimente, că personalul vaccinat 

nu transmite la alte persoane  virusul SARS-CoV-2 
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9.03.2021 

Câteva personalităţi medicale din ţară s-au pronunţat azi în 
legătură cu data la care ar putea lua sfârşit pandemia în ţara noastră. 
S-au avansat următoarele date: la sfârşitul acestui an sau începutul 
anului următor, în partea a doua a anului 2022. Dacă vă amitiţi, în 
primăvara anului trecut, eu speram că pandemia va lua sfârşit în 
cursul acelui an, după ce va înflori un oţetar din curtea noastră. N-a 
fost să fie aşa.  Tot atunci, semnalam, în episodul doi al jurnalului, 
că SANDHGURU (Joggi Vasudev), un yoghin şi guru indian, în 
vârstă de 62 de ani, autor de cărţi, predicator, al 50-lea pe lista celor 
mai faimoşi o sută de indieni, aprecia că pandemia va dura 12 luni. 
N-a nimerit-o. Pronosticul meu, de câtăva vreme, nemărturisit până 
acum, e că pandemia va înceta când va cădea dintr-un pom din 
stradă, din dreptul ferestrei de la biroul meu, o folie zdrenţuită de 

plastic, care atârnă acolo de mai mult de un an de zile, de când s-a anvelopat blocul de vizavi, şi mă 
deranjează de câte ori o văd. Vânturile, ploile şi zăpezile din iarna care a trecut n-au reuşit s-o 
doboare. O puteţi „admira” în poza din stânga paginii. O să vă ţin la curent cu ce se va întâmpla cu 
ea. 

Ieri am fost la agenţia de turism „Karpaten” la care am acontate două excursii încă din 2019 şi 
pe care le-am amânat, din cauza pandemiei, pentru anul acesta. Am întrebat ce şanse sunt ca 
excursiile să aibă loc. Au ridicat din umeri. Presimt că o să pierd banii. 

Azi, Radu Gruia a semnalat prezenţa pe internet a revistei noastre. Am „răsfoit-o” şi mi-a 
atras atenţia articolul intitulat „Ne vaccinăm! Să ştim mai multe despre vaccinul ales”, în curtoazia 
lui Valeriu Pop (Riri), al cărui autor este doctorul  Aurel Băcean, despre care am aflat, de pe 
internet, că are, în Timişoara, un  Centru de Biorezonanţă, care-i poartă numele. Nu ştiu cât de 
documentate şi justificate sunt întrebările lui despre vaccinurile anti-Covid, dar pot afirma că ele nu 
fac altceva decât să descurajeze vaccinarea. Ştie toată lumea că vaccinurile au fost descoperite şi 
fabricate într-un timp record şi că mai sunt aspecte legate de ele pe care le va lămuri timpul. Ce-ar fi 
vrut domnul Băcean, să aşteptăm până în 2023 când vom primi ultimele răspunsuri referitoare la 
efectele lor?  Cred că, fără vaccinare,  praful s-ar alege de noi până atunci. Vaccinurile s-au dovedit 
deja că sunt eficiente şi faptul că forurile medicale internaţionale şi naţionale le acceptă şi le 
recomandă, ar trebui să ne determine să nu luăm în considerare cârcotelile  acestui doctoraş şi altele, 
similare, referitoare la vaccinuri sau pandemie şi să nu le difuzăm. 

Când nu mă uit la fotbal sau tenis, sau nu citesc altceva, recitesc, corectez şi îmbunătăţesc 
primele mele patru romane, cu intenţia de-a face din ele o singură carte, în patru volume,   cu titlul 
„Băieţii din Valea Banului”. Valorific experirnţa câştigată de când am început să scriu şi  
ţin cont de observaţiile care mi s-au făcut la ele. Fie că voi reuşi s-o public sau nu, fac treaba asta cu 
mare plăcere. E foarte important să fim ocupaţi în această perioadă, să visăm şi să sperăm că nu 
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Dalai Lama 

divorţează, se recăsătoresc, iar divorţează şi tot aşa. 
 

facem nimic degeaba.  
 
10.03.2021 
În ţara noastră  numărul infectărilor, internărilor la ATI şi al deceselor creşte alarmant. Tot 

mai multe localităţi intră în zona roşie sau în carantină. Timişoara face parte din ultima categorie. S-
au descoperit două cazuri de infectare cu tulpina braziliană a virusului SARS-CoV-2, despre care se 
spune că este mai contagioasă decât celelalte tulpini şi se pune problema dacă imunizarea pasivă 
(determinată de infectare) sau cea activă (determinată de vaccin) te pot apăra de infectarea cu 
această tulpină. Pfizer a declarat că vaccinul lui e eficient şi în acest caz, ceea ce pe mine şi pa Ani 
ne-a liniştit. 

O veste proastă: mortalitatea e mai mare cu 60% în cazul infecţiilor cu virusul mutant 
britanic, faţă de infectările cu virusul Wuhan. La noi a şi început să se moară mai mult. 

 
11.03.2021 
Se împlineşte un an de la declararea pandemiei de coronavirus de către Organizaţia Mondială 

a Sănătăţii. A fost un an cum nu ne dorim să mai fie altul. 
 
12.03.2021 
Scandal legat de vaccinul AstraZeneca. În câteva ţări din UE s-au înregistrat reacţii adverse 

serioase la acest vaccin şi chiar decese. Drept urmare, unele ţări au renunţat la el, iar România a 
blocat folosirea dozelor provenite din unul din loturile ale cărui vaccinuri au provocat evenimentele 
nefericite, dar nu au renunţat total la vaccinarea cu AstraZeneca. Incidentul a dat apă la moară anti-

vacciniştilor. Câteva mii de cetăţeni şi-au retras programările la vaccinarea 
cu acest vaccin. Ani m-a întrebat dacă în locul lor aş fi procedat la fel. N-
aş fi procedat ca ei. M-aş fi vaccinat. Milioane de oameni s-au vaccinat cu 
AstraZeneca, printre care şi  Dalai Lama, şi n-au păţit nimic. 

Numărul de infectări (5010), internări la ATI (1166) şi decese (108) 
au crescut, aşa cum se vede.  Aştept cu emoţie cifrele privind pandemia din 
zilele următoare. Sper să nu mai fiu obligat să scriu cu roşu vreuna dintre 
aceste cifre, adică să nu se înregistreze recorduri negative noi.  

 
 

 
13.03.2021 

Fie că a fost sau nu pandemie, am citit cel puţin o carte în fiecare 
lună. În luna aceasta, până acum, am citit o cărţulie. E vorba de romanul de 
dragoste „Căprioara” de Geni Duţă, o ingineră de 70 de ani, care scrie 
foarte bine. Lui Ani, care a citit şi ea cartea, i-a plăcut atât de mult, încât m-
a obligat să comand, online, încă patru cărţi de aceeaşi autoare.   

În afară de cărţi, citesc zilnic „Adevărul” la care sunt abonat, 
săptămânal „România literară”, pe care o cumpăr de la chioşc şi, lunar, 
„Caiete Silvane”, la care sunt abonat.  Mai răsfoiesc, sau citesc, revistele 
cumpărate de Ani: „OK! Magazin”, „TVmania”,  „Tango” şi astfel reuşesc 
să mă menţin la curent cum mai arată şi  ce mai fac VIP-urile din showbitz 
de la noi şi din străinătate. Arată foarte bine! Ce mai fac? Se căsătoresc,      
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14.03.2021 
În curtea blocului a înflorit un cais, iar pe lacul din Parcul Naţional au apărut două lebede. 

Sunt evenimente care ne fac să uităm de pandemie.  
.

  
L

a 
ATI 
s-au 
înreg
istrat 
1232 
cazu
ri, 
apro
ape 

de recordul stabilit anul trecut. În multe spitale nu mai sunt locuri la terapie intensivă. S-a prelungit 
starea de urgenţă cu încă o lună.   S-au dispus câteva restricţii suplimentare 
 

15.03.2021 
Azi a început cea de a treia etapă de vaccinare. Se poate 

vaccina oricine are peste 16 ani. Deocamdată OMS 
(Organizaţia Mondială a Sănătăţii) şi EMA (Asociaţia 
Europeană a Medicamentului) recomandă vaccinarea în 
continuare cu AstraZeneca. Fiul meu cel mare şi soţia lui sunt 
programaţi să se vaccineze cu acest vaccin la sfârşitul acestui 
luni. Ei sunt de părere că se duce o campanie de denigrare a 

acestuia, legat de faptul că e  de zece ori mai ieftin decât celelalte patru aprobate până acum şi pe 
care le concurează. N-au renunţat la planificare. I-am felicitat. S-a anunţat că, în ciuda recomandării 
OMS  şi EMA, 16 state au suspendat vaccinarea cu AstraZeneca. Printre ele sunt Franţa şi 
Germania (!!). România continuă şi aş vrea să facă asta până la capăt. Avantajele vaccinării sunt 
infinit mai mari decât neplăcerile pe care le provoacă. Până azi au fost vaccinaţi, în lume, cu 
AstraZeneca, 17 milioane de persoane, iar numărul reacţiilor adverse este foarte mic în comparaţie 
cu cel preconizat. 

 
16.03.2021 
Se împlineşte un an de la declararea Stării de Urgenţă în România.  La acea dată, numărul 

infectărilor era de 134, iar al deceselor zero.  Numărul infectărilor comunicat azi este de 6118, al 
morţilor de 133, iar la ATI sunt 1226 persoane! E o diferenţă uriaşă şi, totuşi, avem stare de alertă şi 
nu de urgenţă! A intervenit obişnuiţa de a trăi împreună cu virusul şi de a suporta consecinţele 
infectării cu el, din nevoia de a nu bloca, sine die, economia. În Bucureşti nu mai sunt locuri la ATI. 
Opt judeţe sunt declarate zonă roşie. Foarte îngrijorător! 
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17.03.21 
 Consiliul Europei a propus înfiinţarea certificatului verde (în locul paşaportului), care să 
ateste calitatea de vaccinat, imunizat. Urmează să fie aprobat de Parlamentul European. Se doreşte 
implementarea lui cu data de 1 iunie, anul acesta. Vaccinul Johnson/Johnson a fost aprobat  de UE. 

18.03.2021 
O veste bună: Asociaţia Europeană a Medicamentului, recomandă, ferm, continuarea 

vaccinării cu AstraZeneca, declarând despre el că este sigur şi eficient. Românii au procedat bine 
continuând vaccinarea, dar, din păcate, în jur de 30.000 de persoane şi-au anulat programările.  
Câteva dintre ţările care renunţaseră la vaccin, au revenit asupra acestei decizii. Printre ele sunt, 
deocamdată,  Franţa, Germania şi Italia. Ar fi fost păcat să se piardă un  vaccin şi mai ales unul  
ieftin şi uşor de păstrat şi transportat. 

 
19.03.2021 

Două veşti foarte proaste:  
1. 1313 infectaţi la ATI. Primul record negativ din anul acesta. Spitalele gem de bolnavi. 
2.   Tot mai mulţi copii se infectează cu noul corona virus şi tot mai mulţi sunt spitalizaţi. Trec 

zilnic prin faţa Spitalului Victor Gomoiu, transformat în spital Covid pentru copii.  Aripa veche a 
acestui spital datează din anul 1927, iar cea nouă, care s-a construit sub ochii mei, s-a inaugurat în 
anul 2018. Văd tot mai mulţi părinţi la poarta lui, care le aduc câte ceva copiilor. Ar vrea să 
comunice cu ei, dar nu pot şi atunci se mulţumesc să le stea în preajmă. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     

                                    Aripa nouă a Spitalului de Copii Victor Gomoiu 

20.03.2021 
Azi este echinocţiul de primăvară (începe primăvara astronomică). După caisul din curtea 

blocului meu, care a făcut imprudenţa să înflorească prea de vreme, au început să înflorească 
corcoduşii şi forsiţia.  Tot azi, din păcate, s-a înregistrat un nou record la ATI: 1324. Bucureştiul 
continuă să bată recordul la infectările zilnice. Azi s-au înregistrat 1433. Nu ştiu cât e de potrivită, 
dar mi-a venit în minte zicala: Peştele de la cap se împute. 

În Bucureşti, vreo mie de oameni au manifestat împotriva 
restricţiilor din această perioadă, referitoare la pandemie. Ca la toate 
manifestaţiile de acest tip din ultimul timp, madam Şoşoacă, despre care 
Cristian Tudor Popescu spune că e “o caricatură a lui Corneliu Vadim 
Tudor, plină de vulgaritate, agresivitate și prostie”,  e prezentă şi ea ca 



9                      Revista MECANICII’61, An 17, # 174, martie 2021 EE 
 
să agite spiritele. O face de la microfonul postul „România TV”, de la emisiunile căruia e nelipsită. 
Deşi a primit trei amenzi mari, consecutive, nu se astâmpără. 

 
21.03.2021 
Un nou record negativ, la ATI: 1334. Este o urmare directă a virulenţei crescute a mutantului 

britanic al virusului Sars-Cov-2, devenit dominant. Autorităţile se zbat să crească numărul paturilor 
la ATI. 

Fiul meu, Mihai, s-a vaccinat ieri cu AstraZeneca. Se simte bine Nu a făcut nici o reacţie 
adversă. 

 
22.03.2021 
La ATI, 1339 cazuri. Ziua şi recordul! Contre între Guvern şi Consiliul Judeţean Timiş în 

legătură cu carantinarea Timişoarei: primul zice DA, celălalt BA. Legea-i de partea Guvernului, 
numărul infectărilor la mia de locuitori fiind mai mare de şapte. Bucureştiul se apropie şi el de 
carantină. Şi, ca să folosesc o expresie ironică, populară, situaţia epidemiologică din ţară „se 
ameliorează din ce în ce mai rău”. 

A început simularea pentru bacalaureat. Se desfăşoară cu prezenţa fizică a elevilor, Succes 
copii! 

 
23.03.2021 
Alt record negativ la ATI: 1367 cazuri. Ne-am săturat cu aceste creşteri. Ar fi cazul să se 

oprească. Totul depinde cât de bune sunt măsurile de prevenţie luate de autorităţi şi cât de bine  le 
respectăm noi. Din păcate, nu ne dovedim nici prea inteligenţi şi  nici prea disciplinaţi, iar cei care 
ar trebui să verifice respectarea măsurilor impuse n-o fac în măsura necesară. În plus, se găsesc 
nişte „deştepţi” care nu sunt de acord nici  cu măsurile insuficiente luate şi le contestă în stradă. Ne 
merităm soarta! 

În aceste zile sportul concurează pandemia din punct de vedere al interesului meu. Are loc 
Campionatul European de Fotbal U19 (în Ungaria şi Slovenia), au loc calificări pentru Cupa 
Mondială  la Fotbal din 2022, are loc turneul de tenis de la Miami, unde joacă şi Simona Halep. Ieri 
selecţionata de fotbal tineret (U19) a României a făcut 1:1 cu selecţionata similară a Olandei, iar 
selecţionata de seniori  a învins cu 3:2 Macedonia de Nord în calificările pentru Cupa Mondială. 
Meciurile s-au desfăşurat fără spectatori. Simona a bătut-o, cu scorul de 2:1, pe franţuzoaica 
Caroline Garcia. Succese pe linie. Bravo români! 
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25.03.2021 
Record de infectări în Bucureşti: 2171. Rata  de incidenţă (infectări la 1000 locuitori) este 

6,5 în Capitală.  Judeţul Ilfov are cea mai mare rată de incidenţă (peste 7), iar Bucureştiul e 
încercuit de localităţi în carantină. Politicienii nu au curajul să carantineze şi Capitala, deşi se 
impune asta. Într-o Hotărâre de Guvern s-au adoptat măsuri mai severe - funcţie de rata de incidenţă 
a localităţilor - privind circulaţia, orarul unor unităţi comerciale,  regimul reuniunilor publice, 
sancţiuni pentru încălcarea de către unităţile comerciale a restricţiilor dispuse şi programul şcolar. 
Era nevoie de ele. 

 
26.03.2021 
 Un gest ce nu trebuia făcut: Eu şi alţi câţiva colegi, am primit de la un alt fost coleg de-al 

nostru,  un e-mail cu un articol plin de născociri macabre în legătură cu efectele vaccinării, o 
dezinformare crasă a anti-vacciniştilor. Sper că nu i-aţi dat crezare. Ar trebui să ne abţinem să 
difuzăm astfel de materiale, indiferent cu ce scop o facem. Ele pot induce uşor în eroare pe unii 
dintre noi şi ar fi păcat să ratăm vaccinarea şi şansa noastră de-a ne pune la adăpost de infectarea cu 
coronavirus şi de urmările nefaste ale infectării. Am primit de la cineva, pe WhatsApp, un răspuns 
la o întrebare care mă obseda: „De ce sunt acceptate mai ușor teoriile conspirative decât cele 
științifice? Pentru că pentru a le înțelege pe cele științifice, trebuie să fii suficient de inteligent sau 
să le fi studiat anterior.” 

 
29.03.2021 
Alt record negativ la ATI: 1398 de cazuri.  Proteste în mai multe oraşe din ţară împotriva 

restricţiilor. Autorităţile sunt derutate. Revocă azi, hotărâri luate ieri. 
 Echipa se fotbal seniori a României a mâncat bătaie cu 1:0 de la echipa Germaniei. 

Fotbalişti nemţi au părut a fi de pe altă planetă. 
Ieri am fost în Grădina Botanică, unde, în urmă  cu exact 61 de ani, am cunoscut-o pe Ani. 

Atunci, am mers acolo, împreună cu câţiva colegi, să ne pozăm. Am întâlnit trei studente 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       28.03.1960 (foto: Riri Pop)                                              28.03.2021                                                                               

de la Biologie şi am făcut o poză şi împreună cu ele. De fiecare din fetele din poză ne-am lipit câte 
un coleg. Lipitura mea a rezistat până azi. Ataşez fotografia. Recunoaşteţi  pe cineva? Am rugat un 
domn să ne pozeze şi pe noi, poză pe care am ataşat-o şi pe ea.                
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A început simularea examenului de Evaluare Naţională a elevilor din clasa a VIII-a.   
Simularea are loc cu prezenţa fizică  şi se desfăşoară doar în localităţile fără carantină. 

                                                                                                                                
30.03.2021 
Ziua şi recordul la terapie intensivă. Azi 1405 cazuri. Şi celelalte cifre sunt în creştere.  
 Ieri au avut loc alte proteste anti restricţii.  Prostia protestatarilor nu cunoaşte limite. Mai nou, 

acuză că în ţară s-a instaurat „dictatura sanitară” (!!!).  În Capitală au aruncat cu pietre în jandarmi 
şi au spart vitrine. Şoşoacă a acuzat autorităţile că intenţionează s-o interneze într-o casă de nebuni. 

Le-a dat o ide bună.  La Bacău, au atacat un spital 
Covid şi au clamat împotriva medicilor, făcându-i 
criminali. Asta pentru că o doctoriţă „şarlatan” 
(eticheta i-a pus-o CTP) susţine că doctorii şi-au 
omorât pacienţii bolnavi de Covid, alimentându-i 
cu oxigen. Doctoriţa se numeşte Flavia Groşan şi 
este din Oradea. 

  
                                  Groşanca 

31.03.2021 
Iată bilanţul pandemiei, de la începuturile ei şi până în prezent: 
În lume 

• Total infectaţi                                         128.000.000 
• Total vindecaţi                                        104.000.000 
• Total decedaţi             2.818.504 
• Cazuri active la zi                                      22.082.519 

 În România (de la începutul pandemiei) 
• Total infectaţi  952.803 
• Total vindecaţi 850.672  (89,2%) 
• Total decedaţi   23.538  (2,47%) 
• Total vaccinaţi cu o doză                               3.030.031 
• Total vaccinaţi cu două doze (imunizaţi)      1.040.640  (5,36%) 

 
În România (în ultimele 24 de ore) 

• Înfectaţi      6.156 
• Vindecaţi 5315 
• Decedaţi        129 
• Cazuri la ATI                                                        1412 record negativ 

 
În Bucureşti rata de  incidenţă a atins valoarea de 7,08.  Carantinarea a devenit inevitabilă. În 

judeţul Ilfov, care înconjoară capitala, rata de incidenţă este de 9,37. Bucureştenii suntem în stare de 
asediu. 

 
P.S. – Am început prost campania fotbalistică din această primăvară: România tineret a plecat 

acasă de la Campionatul European după doar o victorie şi două egaluri, România seniori a suferit 
două înfrângeri din trei meciuri în campania de calificare pentru Cupa Mondială.  La tenis, Simona 
Halep s-a retras din turneul de la Miami din cauza unei accidentări. Sunt dezamăgit! 
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Analiză CNN: China a depășit SUA și deține cea mai 
mare flotă navală din lume. America încă deține 
supremația 
 
Jurnalistul Brad Lendon a publicat pentru CNN o amplă analiză despre faptul că 
SUA nu mai au cea mai mare flotă militară din lume, fiind depășită de China. 
Această informație apare și în rapoartele Pentagonului. Dar acest lucru nu 
transformă China în cea mai mare putere navală, supremația fiind încă a 
americanilor. 
În 2018, președintele chinez Xi Jinping a îmbrăcat o uniformă militară și s-a 
îmbarcat pe un distrugător al Armatei Populare de Eliberare din Marea Chinei de 
Sud, relatează CNN într-o analiză privind Forțele Navale Chineze. Răspândită în 
fața lui, în acea zi de aprilie se afla cea mai mare flotă pe care China a pus-o 
vreodată pe mare - 48 de nave, zeci de avioane de luptă, mai mult de 10.000 de 
militari. 

În doar două decenii, forța de luptă a Marinei chineze a 
crescut de trei ori 
 Pentru Xi, cel mai puternic lider al țării de la Mao Zedong, ziua a fost un punct de 
plecare pentru o mare ambiție - o forță care ar arăta măreția și puterea Chinei pe 
cele șapte oceane ale lumii. "Sarcina de a construi o marină puternică nu a fost 
niciodată atât de urgentă ca astăzi", a spus Xi în acea zi, potrivit Mediafax. 

Prin cel puțin o măsurătoare, planul lui Xi a funcționat. La un moment dat, între 
2015 și prezent, China a adunat cea mai mare forță navală din lume. 

În 2015, Marina Armatei de Eliberare a Poporului (PLAN) avea 255 de nave de 
luptă în flota sa, potrivit Oficiului de Informații Navale (ONI) al SUA. 

La sfârșitul anului 2020, avea 360, cu peste 60 mai mult decât marina SUA, 
potrivit unei prognoze ONI. 

Flota militară actuală 
          a Chinei 
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Peste patru ani, PLAN va avea 400 de nave de luptă, estimează ONI. 

„Forța de luptă a Marinei chineze a crescut de peste trei ori în doar două decenii”, 
arată un raport din decembrie al marinei americane. 

„Comandând deja cea mai mare forță navală din lume, Republica Populară 
Chineză construiește vase de luptă de suprafață moderne, submarine, 
portavioane, avioane de vânătoare, nave de asalt, submarine cu rachete 
nucleare balistice, vase de pază de coastă și spărgătoare de gheață cu o viteză 
alarmantă.” 
Unele dintre aceste nave vor fi egale sau mai bune decât orice pot pune SUA sau 
alte puteri navale pe apă. 

 SUA nu își pierd însă supremația 

 Printre acestea se numără nave precum distrugătorul de tip 055 - despre care 
unii analiști spun că îmbunătățește navele din clasa Ticonderoga a SUA ca putere 
de foc - și amfibii de asalt care ar putea pune mii de militari chinezi pe țărmuri 
străine. 

În timp ce China se așteaptă să ajungă la 400 de nave până în 2025, obiectivul 
actualului plan de construcție navală al US Navy, fără dată fixă, este pentru 355 
de nave - un dezavantaj numeric substanțial. 
Asta nu înseamnă că Marina SUA își pierde supremația. Din punct de vedere al 
personalului, marina SUA este mai mare, cu mai mult de 330.000 de angajați față 
de cei 250.000 ai Chinei. 

Analiștii subliniază alți câțiva factori în favoarea Washingtonului. 

Marina SUA câștigă la capitolul tonaj, cu nave mai mari și mai grele, cum ar fi 
distrugătoarele cu rachete ghidate și crucișătoarele, decât China. Aceste nave 
oferă SUA un avantaj semnificativ în ceea ce privește capacitatea de lansare a 
rachetelor de croazieră. 
SUA are peste 9.000 de lansatoare de rachete pe navele sale de suprafață, față 
de aproximativ 1.000 ale Chinei, potrivit lui Nick Childs, analist la Institutul 
Internațional de Studii Strategice. 

Flota americană de submarine de 50 de vase este în întregime alimentată cu 
energie nucleară, oferindu-i avantaje semnificative de autonomie și rezistență 
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față de o flota chineză care are doar șapte submarine cu energie nucleară în flota 
sa de 62 de unități. 

 Marele avantaj al Chinei sunt corvetele și navele de 
patrulare 

 Mai aproape de casă, însă, numerele sunt în favoarea Beijingului. 

"Marele avantaj pe care Marina chineză îl are asupra marinei SUA este în navele 
de patrulare și de coastă și corvete", a spus Childs. Acele nave mai mici sunt 
susținute de garda de coastă și de miliția maritimă cu suficiente nave care 
dublează puterea PLAN. 
Acestea sunt semne tulburătoare pentru Washington, care se confruntă cu 
probleme bugetare și legate de pandemie care sunt mult mai mari decât cele ale 
Chinei. Analiștii își fac griji că balanța, inclusiv anunțul Chinei de vineri că își va 
crește bugetul anual destinat apărării cu 6,8% se înclină în favoarea Beijingului. 

Nu poți avea cea mai mare forță navală din lume dacă nu poți construi o mulțime 
de nave. China este cel mai mare constructor comercial de nave din lume. 

În 2018, China deținea 40% din piața mondială a construcțiilor navale în tone 
brute, conform cifrelor Națiunilor Unite citate de China Power Project la Centrul 
pentru Studii Strategice și Internaționale, cu mult înaintea Coreei de Sud, care 
deține 25%. 

China a construit mai multe nave într-un an de pace (2019) decât SUA în patru de 
război (1941-1945). 
Infrastructura în vigoare, forța de muncă implicată și tehnologia utilizată în 
șantierele navale comerciale sunt aplicabile în producerea de nave de război. 
Asta face China foarte bine. „Între 2014 și 2018, China a lansat mai multe 
submarine, nave de război, nave amfibii și auxiliare decât numărul de nave care 
deservesc în prezent în flotele din Germania, India, Spania și Regatul Unit”, 
potrivit China Power Project. 

 
 NR. De aflatt. Nu are legătură cu noi.Dar…. 
 
 

   Click aici pentru Cuprins 
 
 

https://www.defenseromania.ro/tag/_22211
https://www.defenseromania.ro/tag/_22211
https://itunes.apple.com/app/defenseromania/id1394093754
https://itunes.apple.com/app/defenseromania/id1394093754
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nxthub.defenseromania&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://itunes.apple.com/app/defenseromania/id1394093754
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nxthub.defenseromania&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nxthub.defenseromania&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
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Glume..pentru consum 
               curent 
                                 Curtoazia Corina Firuță 
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Anecdote 
                                                                               Curtoazia Paul Moren 

 
  

Glume din Ardeal 
                                                                                  

O zîs Bil Gheiț că nu ne mai pune microcipuri, că prea suntem proști grămadă 
 și nu pricepem nimica..Ne schimbă placa de bază cu tot! 
  
Undeva-n Ardeal. 
– Adică cum, mă Vasile, cum? Io, io-s alcoolic? Io care beau doar de două ori pe an? 
 Când e ziua mea şi când nu-i… 
 
 Am fost la bancă. Am rămas șocat. Plin de mascați, inclusiv la ghișee. 
Nici nu mai știi cine pe cine jefuiește.  
  
Să vezi cum va fi la vară la nudiști: fără chiloți,dar cu mască! 
 
– Chelner, halba asta e plină doar cu spumă… 
Asta înseamnă că berea e bună… 
Dar eu am venit să mă îmbăt, nu să mă...  bărbieresc 
  
Știți de ce nu le place virușilor în Ardeal?  
– Pentru că se răspândesc prea încet. 
  
– Tatăl meu zice că ne spionezi. 
-Mark Zuckerberg: Nu e tatăl tău...... 
 
 Surprinzător la virusul ăsta e că atacă medici, asistente, spitale întregi, 
dar fuge de supermarketuri ca dracu’ de tămâie. 
 
 L-am ridicat pe soțul meu la rangul de „Duce”. El „duce” gunoiu’.  
  
Cică o sută de mililitri de palincă înainte de culcare ajută. Ieri seară m-am culcat de 7 ori.  
  
Maghiarii fură Ardealul, periodic. Negăsind loc liber pe harta Europei,îl pun la loc.    
 Încape la fix. 
 
Îi departe Oradea? 
– Ești pe jos sau cu mașina?  
– Pe jos. 
– Noa, atunci mergi drept înainte și marți o iei la stânga!    

Poate 
vă interesează ! 
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De circumstanță 

Șeful plutonului de polițiști: 
– La naiba, cum a putut să ne scape infractorul? Nu au fost păzite toate 
ieșirile? 
– Ba da, dar probabil că a scăpat pe ușa de intrare! 
* 
Un țigan în sala de judecată: 
– Unde erai în data de 10 ale lunii, la orele 23? 
– Jucam poker cu trei mincinoși. 
– Cum adică cu trei mincinoși? 
– Adică, dacă îi întrebați dacă au jucat poker cu mine o să spună că nu au 
jucat, dom’ judecător… 
* 
  – Ce faci? 
– Stau degeaba. 
– Păi…, parcă și ieri stăteai degeaba?! 
– Da, dar n-am terminat… 
* 
  Anunț în ziar la rubrica diverse: ”Avem murături mai acre ca soacră-ta! 
Sună-ne!” 
* 
Statul român va elimina impozitul pe venit, în două etape. În prima etapă se 
va elimina venitul... 
ATENŢIE! 
Un domn care a beneficiat deja de această primă etapă, s-a prezentat la 
Administraţia Financiară şi i-a spus funcţionarei de la ghişeu : 
- N-am venit că am venit. Am venit că n-am venit. 
* 
Un bărbat dacă vrea ceva, face! Dacă nu vrea, nu face! 
Un bărbat care nu vrea dar face, e un bărbat însurat. 
* 
La o şedinţă a Ligii antialcoolicilor, prezentatorul a făcut o expunere 
înflăcărată, care s-a încheiat aşa: 
- Sper că va veni odată timpul când omenirea va arunca tot alcoolul în mare. 
Din sală, un participant: 
- Aveţi întregul meu sprijin, domnule şi eu sper asta. 
Oratorul se înclină spre sală: 
- Vă mulţumesc, domnule, sunteţi desigur un adversar înverşunat al 
alcoolului. 
- Nu, sunt scafandru. 
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* 
- Bună ziua! Aveţi ceva contra tusei? 
- Nu, puteţi tuşi cât vreţi. 
* 
Un judecător şi-a pus în gând să fie mai tolerant în ajunul Crăciunului. 
- De ce eşti acuzat? 
- De a-mi fi făcut cumpărăturile cu anticipaţie. 
- Dar asta nu-i un delict! Cu câtă anticipaţie? 
- Păi, înainte de a se deschide magazinul. 
* 
La o petrecere: 
- Nu ţi-a fost ruşine să te duci de trei ori cu farfuria după mâncare? 
- Nu, fiindcă de fiecare dată spuneam că este pentru tine! 
* 
- Doctore, mi-am fracturat piciorul în două locuri! 
- Ştii exact unde-s aceste locuri? 
- Da. 
- Să nu mai mergi pe acolo! 
* 
In parc: 
- Ce câine frumos ai! 
- Mângâie-l, dacă vrei... 
- Nu muşcă? 
- Asta aş vrea să aflu şi eu! 
* 
Două tinere stau de vorbă: 
- Spune-mi, cum e noul tău prieten? 
- Nemaipomenit! E meteorolog şi mă iubeşte atât de mult, încât a dat numele 
meu unui uragan. 
* 
- Nu mai pot, m-am săturat să alerge toate femeile după mine! 
- Și ce-ai de gând să faci? 
- Nu mai fur poşete! 
* 
Soţul către soţie: 
- Iar eşti nemulţumită! Ai două pălării la acest pardesiu. 
- Greşeşti! Nu am decât un pardesiu la aceste două pălării! 
  * 
Mos Ion in trenul de Constanta , in compartiment cu un grup de tineri. 
- Mergeti la mare copii ? 
- Da bade. 
- Pai va rog si eu ceva, ca sunt cam batran si obosit. Daca adorm ma treziti 
si pe mine sa cobor la Medgidia ? 
- Da tataie, dormi linistit. 



30                               Foaie  de suflet lunară a Asociaţiei “Promoţia ’61 MECANICĂ”                    
 
Adoarme mosul , tinerii se apuca de cantat, de jucat carti...cand se uita pe 
geam la un moment dat trenul era deja oprit in Medgidia. Intra in panica, il 
trezesc pe mos ... HAI TATAIE CA E MEDGIDIA!!! Trenul se pune in 
miscare... 
- Pai cum sa fac ca imi rup gatul ? 
- Mosule sa faci cum iti spun eu, il invata unul, dupa ce sari din tren o 
iei la fuga pe peron odata cu trenul asa sa nu-ti pierzi echilibrul si dupa 
aia incetinesti si te opresti. 
Zis si facut, sare mosul , o ia la fuga pe langa tren. Tinerii rasufla 
usurati ca l-au ajutat. 
Dupa cinci minute apare mosul in compartiment. Stupoare!!! 
-Ce s-a intamplat bre ? 
- Mai copii, am facut cum m-ati invatat voi, am luat-o la fuga pe langa tren 
si cand sa incetinesc, pe la ultimul vagon, o namila de om m-a luat de 
subtioara: - hai tataie ca te ajut eu, hopa sus ... 
* 
- Cati oameni lucreaza aici? 
- Cu seful, 10. 
- Dar fara sef? 
- Fara sef, in general, nu lucreaza nimeni. 
* 
-Ce film se ruleaza in America ? 
- " Om sarac om bogat". 
-Ce film se ruleaza in Rusia ? 
-" Om sarac, om sarac ". 
-Ce film se ruleaza in Romania ? 
- " Om trai si om vedea ". 
* 
- Sotia: e buna ciorba?... 
- Sotul: ai chef de cearta?... 
* 
Examen intr-o scoala profesionala. Profesorul intreaba: 
- Intrebare de "nota zece": cum ma numesc? 
Toti tac. 
- Intrebare de "nota opt": la ce obiect aveti examen? 
Toti tac. 
- Intrebare de "nota cinci": ce culoare are manualul? 
Din ultimele randuri se aude o voce: 
- Vrea sa ne pice, nemernicul! 
* 
- Mai copile, se plange maica-ta ca vorbeste cu tine si tu n-o asculti. 
- Pai sa vezi, taticule... 
- Lasa scuzele! Spune-mi cum de reusesti?! 
* 
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       La Biroul de Resurse Umane: 
- Ne pare rau, dar nu va putem angaja, pentru ca nu avem ce sa va dam de 
lucru! 
- Pai, asta n-ar fi asa de grav... 
* 
S-au intalnit doi cunoscuti: 
- Am auzit ca te-ai insurat. Asa-i? 
- Da! 
- Si de ce-ai facut-o? 
- Nu-mi mai placea mancarea de la cantina. 
- Si acum? 
- Acum imi place! 
* 
Clientul ii face semn chelnerului care de apropie prompt si amabil: 
- Sa stii sefule, snitelul pe care mi l-ai dat nu se poate manca. 
- Nu-i nimic, vi-l luam si va aducem in loc un cotlet exceptional. 
- Pai am mancat o bucatica din el. 
Si din cotlet s-a mancat foarte putin... 
* 
  Doi melci pe spatele unei testoase: "Tine-te bine, demaram!" 
* 
Un preot explica la ora de religie: 
-Dumnezeu l-a creat pe Adam si cu o coasta din Adam a creat-o pe Eva. 
-Parinte! (... il intrerupe un elev); tata spune ca ne tragem din maimute! 
-Asculta,zice preotul plictisit, cazul familiei tale nu ma intereseaza. Eu 
vorbesc in general..... 
* 
Iar te duci la cârciumă, nenorocitule?! Săptămâna viitoare trebuie să plătim 
întreţinerea! 
- Şezi blândă, că mă întorc până atunci! 
 *   
Iubito, plec la sală. Ai vrea să mergi cu mine? 
        - Îţi par grasă? 
        - Dacă nu vrei să mergi, nu mergi! 
        - Acum sunt şi leneşă? 
        - Calmează-te, dragă! Nu am insinuat nimic! 
        - Acum sunt şi isterică, nu? 
        - Nu am spus asta! 
        - Aha, deci sunt şi mincinoasă... 
        - Ok. Nu mergi! 
        - Stai puţin! Dar de ce vrei să te duci singur? 
* 
Prietenie feminină este atunci când două femei se invidiază reciproc în 
tăcere. 
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* 
Unele fete se îndrăgostesc de un chip frumos, altele sunt vrăjite de cuvinte 
dulci, iar altele nu pot rezista unei purtări tandre. 
Pentru toate celelalte, există MasterCard! 
* 
Femeia are două scopuri în viaţă: să se căsătorească şi să arate 
necăsătorită. 
* 
Toţi oamenii aduc fericire. Unii prin prezenţă, alţii prin absenţă. 
* 
- Dragul meu, eu sunt pentru tine o femeie perfectă? 
- Nu, iubire! Tu eşti cu mult mai mult! 
- Cu cât mai mult? 
- Cu vreo 20 de kilograme... 
* 
Ştiaţi că delfinii sunt aşa de deştepţi, că după numai o săptămână de 
antrenament îi învaţă pe oamenii care stau la marginea bazinului să le arunce 
peşti? 
* 
Am intrat în magazin să cumpăr salam, iar la casă observ un anunţ ”Ofertă 
specială, la cumpărarea unei sticle de votcă, primeşti gratis 0,5 l de suc”... Şi 
aşa de tare mi-a venit o poftă de suc... 
 *    
  - Aveţi gel de lighean? 
  - Poftim? 
  - Gel de lighean, aveţi? 
  - Poate gel de duş?! 
  - Nu, că eu mă spăl în lighean. 
* 
Au apărut primele claxoane 2 în 1: claxonează şi înjură în acelaşi timp! 
* 
  - Cât trăiesc boii? 
  - Nu ştiu, dar de ce, te simţi rău? 
* 
   - Dansaţi? 
        - Da! 
        - Slavă Domnului! Credeam că v-aţi electrocutat... 
 
* 
 - Dragul meu, mă iubeşti? 
  - Ce-ai făcut cu maşina, neatento? 
* 
Culmea puterii de convingere: Să-ţi convingi soţia că toate blănurile îngraşă! 
* 
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Soţul intră în cameră şi-i spune soţiei: 
        - Mă duc la bar, ia-ţi geaca pe tine! 
Soţia, nespus de fericită că e băgată în seamă: 
        - Asta înseamnă că mă iei cutine, iubitule? 
        - Nu, opresc căldura.* 
Ultima ameninţare a băieţilor pe Facebook: "Dacă ne întâlnim în realitate şi 
nu arăţi ca în poze, o să-mi dai de băut până începi să semeni..." 
* 
Stilpul se apropia cu viteza, am incercat sa il evit dar...... a intrat in mine! 
 
Erau odata doua baloane prin desert, un balon ii spune celuilalt: "Uite un 
cactusssssssss"... 
*- Alo? 
- Nu, ALI ! 
*Intrebare: 
- Poate o Dacie sa atinga viteza de 200 km/ora? 
Raspuns: 
- Da, in cadere libera 
* – Doamnă, ce părere aveți despre 
bărbați?                                                                                                
  – Sunt cu toți la fel, doar salariile lor diferă… 
* Ne-au cucerit romanii, Imperiul Roman s-a prăbușit. Ne-au învins turcii, 
Imperiul Otoman s-a făcut praf. Ne-au ocupat rușii, URSS s-a destrămat. UE 
ne-a integrat și e aproape de colaps. Ăștia încă nu și-au dat seama cu cine 
se pun?! 
* – În Maramureș, poți să-ți montezi 5 chiuvete, 4 căzi și 3 cabine de duș. Și 
tot îți rămâne loc. 
  – Cum așa? 
  – Acolo, e Baia Mare. 
* Profesoara: – Copii, dați-mi exemplu de o pasăre zburătoare. 
Alina: – Condorul, doamnă. 
Profesoara: – Bravo! Ce e tatăl tău? 
Alina: – Avocat! 
Profesoara: – Ați văzut, copii, un copil de avocat ce știe? 
Gigel: – Vulturul, doamnă. 
Profesoara: – Bravo! Ce e tatăl tău? 
Gigel: – Om de afaceri! 
Profesoara: – Ați văzut, copii… 
Bulă: – Crocodilul, doamnă. 
Profesoara: – Cum e posibil să spui așa o prostie, cum să zboare crocodilul? 
Ce e tatăl tău? 
Bulă: – Procuror DNA! 
Profesoara: – Copii, zboară și crocodilul! Mai jos, dar zboară și el! 
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Un alt  tron                                                                   

                                                           Curtoazia Riri Pop 

Regii Europei, mai mari sau mai mici, aveau şi un alt tron, în afara celui pe 
care şedeau în timpul momentelor oficiale. Era, de fapt, un scaun mai special, 
având în mijloc o gaură rotundă şi servea aceloraşi scopuri pentru care ar 
putea fi folosit şi astăzi! 

De acest scaun avea grijă un personaj important, care purta uniformă, sabie 
şi decoraţii. Iar atunci când suveranul “lua poziţie” pe acest scaun, toată 
curtea trebuia să fie de faţă! 

Ludovic al XIV-lea a mai alungat o parte din spectatorii care aveau obligaţia 
să asiste la acest moment ce dura uneori destul de mult. S-a mulţumit doar 
cu prezenţa prinţilor şi prinţeselor de sânge, a doamnei de Maintenon, a 
miniştrilor şi a marilor demnitari de la curte! 

Caterina de Medici avea şi ea două scaune găurite, unul îmbrăcat în catifea 
albastră, celalalt în catifea roşie. După ce a rămas văduvă şi-a comandat şi 
un al treilea scaun, normal, de culoare neagră! 

Regele Neapolelui, Ferdinand al IV-lea, chiar şi atunci când mergea la teatru 
era însoţit de importanta piesă de mobilier. Scaunul găurit era purtat atunci 
de un detaşament special de soldaţi, conduşi de un ofiţer. Peste tot pe unde 
treceau, militarii dădeau onorul, iar ofiţerii salutau cu sabia scoasă! 
***** 
"Iată un leac care o să mă vindece de toate durerile" 

La 29 octombrie 1618 faimosul scriitor, poet şi explorator englez Sir Walter 
Raleigh păşea spre eşafod, urmând să suporte pedeapsa pe care i-o dăduse 
regele Iacob I. 

Cerând să vadă securea cu care urma să i se taie capul, Raleigh şi-a trecut 
degetele peste tăiş, glumind : „Iată un leac care o să mă vindece de toate 
durerile”. 

Când cineva din asistenţă i-a cerut să-şi aşeze capul pe butuc cu faţa spre 
răsărit, Raleigh a răspuns : „Ce contează cum stă capul, dacă inima e la locul 
ei ?”, cel mai potrivit epitaf pentru favoritul căzut în dizgraţie. 
***** 
Durerea lui Mark Twain 

Când era copil, Mark Twain a lipsit odată de la şcoală şi tatăl lui i-a dat vreo 
două la fund.Ca să-l consoleze i-a spus: 
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- Fiule, să nu crezi că pe mine nu mă doare că trebuie să te pocnesc! 

- Cred că te doare… dar nu în acelaşi loc! îi răspunse Mark 
***** 
Voltaire ii raspunde unui obraznic 

Un domn i s-a adresat în scris lui Voltaire cu obrăznicie şi în termeni lipsiţi de 
elementar respect. 

Voltaire îi răspunde: 

“Mă aflu în cea mai mică încăpere a casei. Scrisoarea dvs. e în faţa mea. 
Curând va fi în spatele meu”!  
 
***** 
De ce Dumnezeu a creat întâi bărbatul? 

O doamnă îl întrebă odată pe dramaturgul George Bernard Shaw: 

- Cum credeţi, de ce Dumnezeu a creat întâi bărbatul şi abia apoi femeia? 

În stilul său inconfundabil, Shaw răspunse: 

- Probabil, Dumnezeu nu dorea ca în timp ce va crea bărbatul, femeia să-l 
sâcâie cu sfaturile ei! 

***** 
Cum te cheamă? 

Într-o zi, în tren, istoricul german Theodor Mommsen se căuta în toate 
buzunarele, necajit că nu-şi găsea ochelarii. O fetiţă de lângă el îi întinse. 

- Mulţumesc, micuţo, îi zâmbi savantul. Cum te cheamă? 

- Anna Mommsen, tată, răspunse fetiţa. 

***** 

Procedaţi ca mine 

Conducând o doamnă la masă, Mark Twain i-a spus: 

- Ce frumoasă sunteţi! 

Mai puţin amabilă, doamna i-a răspuns: 

- Îmi pare rău că nu pot să vă întorc acest compliment! 
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- O, a râs Twain. Procedaţi ca mine, doamnă. Minţiţi! 

***** 

Îl invidiez pe Adam 

Mark Twain spunea: 

- Îl invidiez pe Adam, pentru că atunci când spunea o vorbă de duh ştia că n-
a mai spus-o nimeni înaintea lui! 

***** 

Ba cal, ba şa 

Ziarisul şi prozatorul Anton Bacalbaşa a fost invitat într-o seară la o 
petrecere. Printre ceilalţi invitaţi se afla şi un general în retragere. Acesta 
tocmai citise volumul de schiţe satirice în care scriitorul demasca tarele vieţii 
cazone. Fără să ştie că scriitorul se afla chiar în faţa sa, generalul indignat 
ameninţa că îl va chema pe autor în faţa justiţei pentru injurii aduse corpului 
ofiţeresc, la care Bacalbaşa a intervenit: 

- Lăsaţi-l, domnule general. Cine ştie ce amărât o fi şi scriitorul ăsta. Nu 
vedeţi? Până şi numele îl are ca vai de capul lui, ba cal, ba şa! 

***** 

A cui este această operă? 

Pablo Picasso se afla la Paris când oraşul a fost ocupat de trupele naziste. 

Ofiţerii germani îl vizitau des, iar el îi primea destul de rece. La plecare le 
dădea cadou o reproducere a renumitei lucrări care înfăţişa distrugerea 
oraşului Guernica de către piloţii germani. Pictorul rostea doar un sigur 
cuvânt: “souvenir”. 

- E opera dumneavoastră? l-a întrebat unul dintre ofiţeri. 

- Oh, nu, l-a lămurit Picasso, a dumneavoastră! 
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INTELIGENTII   LUMII… 
 
Cei mai inteligenti oameni de pe Pamant nu sunt nici Carlos Slim, cel mai 

bogat din lume, si nici Bill Gates, creierul de la Microsoft. Un coreean, care ar 
putea trece drept "anonim", daca nu ar avea un IQ de peste 210, conduce topul 
celor mai destepti. 

 
 Kim Ung Yong: Admis la universitate la 4 ani  

Nascut in 1962, este cel mai inteligent om din lume. A intrat 
in Cartea Recordurilor cu un IQ estimat la 210. La varsta de 
patru ani era capabil sa citeasca in japoneza, coreeana, 
germana si engleza. La cinci ani, rezolva ecuatii diferentiale 
si calcule cu integrale. Mai tarziu, invitat la o televiziune 
japoneza, si-a demonstrat fluenta in chineza, spaniola, 
vietnameza, tagalong, germana, engleza, japoneza si 
coreeana. La trei ani, cand alti copii sunt fascinati de cartile 
de colorat, Kim a fost invitat sa  

participe la cursurile de fizica ale Universitatii Hanyang, iar la sase ani isi 
petrecea timpul alaturi de savantii de la NASA. A lucrat aici pana in 1978, cand s-a 
reorientat, alegand ingineria civila, domeniu in care si-a luat doctoratul. I s-a oferit 
ocazia sa studieze la cele mai prestigioase universitati din Coreea, dar a ales o 
universitate de provincie, unde lucreaza si in prezent. 
  

 
Gregory Smith: Nominalizat al Premiului Nobel la 12 ani 
Nascut in 1990, Gregory Smith a invatat sa citeasca la doi 
ani, iar la 10 era deja student. Totusi, geniul este doar o parte 
a vietii lui Gregory. Cand nu devoreaza orice carte ii cade in 
mana, baiatul bate Globul in lung si-n lat ca activist pentru 
drepturile copiilor. Este fondator al International Youth 
Advocates, o organizatie care promoveaza pacea si buna 
intelegere intre tinerii din intreaga lume. 

S-a intalnit cu Bill Clinton si Mihail Gorbaciov si a tinut discursuri la 
ONU. Pentru toate acestea, Gregory a fost nominalizat de patru ori (!!!) la Premiul 
Nobel pentru Pace. Ultima lui realizare? Si-a luat permisul de conducere. 
  

 
Akrit Jaswal: Chirurg la sapte ani 
Cu un IQ de 146, Akrit a fost desemnat cel mai inteligent copil 
din India, tara cu peste un miliard de locuitori. Akrit a intrat in 
atentia publica in 2000, cand a realizat prima operatie 
chirurgicala. Avea doar sapte ani, iar pacienta lui, o fetita de 
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opt ani, suferise arsuri grave la una din maini, astfel ca 
degetele sale erau lipite unul de celalalt. Desi Akrit nu avea 
cunostinte medicale, a reusit sa-i desprinda degetele, astfel 
ca fetita si-a putut folosi mana din nou. In prezent, studiaza la 
Universitatea         
 

 
  

 
Michael Kevin Kearney: Absolvent de facultate la 10 ani, 
profesor la 17  A devenit cel mai tanar absolvent de 
facultate, la varsta de 10 ani. In 2008, a castigat varianta 
americana a jocului de cultura generala "Vrei sa fii 
miliardar?". Nascut in 1984, Michael a vorbit pentru prima 
data cand avea patru luni! La sase luni, i-a spus medicului 
sau pediatru: "Am o infectie la urechea stanga", iar la zece 
luni deja stia sa citeasca. 

La patru ani lua punctaj maxim la un prestigios test de matematica, iar la 
sase ani termina liceul. A urmat Antropologia la o universitate americana, pe care 
a absolvit-o la doar 10 ani. 
  

 
Saul Aaron Kripke: invitat sa predea la Harvard inca din tim  

eului 
Fiul unui rabin, Saul Aaron Kripke s-a nascut in 1940, la 
New York si a crescut un Omaha. Cand era in clasa a patra, 
a descoperit algebra, iar cand se afla inca in scoala primara 
stapanea deja geometria si se apuca de filosofie. In 
adolescenta, a scris o serie de eseuri care ulterior s-au 
transformat in studii de logica formala. Pentru unul dintre 
acestea a primit invitatia sa predea la Harvard, oferta pe 
care a refuzat-o, motivand: "mama a spus ca ar fi cazul sa 
termin mai intai liceul si apoi  

                         sa merg la facultate". Kripke este laureat al Premiului Schock, 
echivalentul Nobelului in filosofie. Este considerat cel mai mare filosof in 
viata. 

  
 
Pusti de 9 ani, inginer angajat cu acte la Microsoft! - La 
prima vedere este un pusti normal. Sta in Macedonia si este 
pasionat de calculatoare ca orice copil de varsta lui... insa 
Marko Calasan are ceva ce alti copii nu au: o diploma de 

 Chandigarh din India si sustine ca este pe cale sa descopere un  
impotriva cancerului. 
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administrator de sistem si o slujba de inginer la Microsoft. 
Calasan si-a obtinut prima diploma recunoscuta de 
Microsoft, cea de administrator de sistem, la varsta de 6 
ani.  

Recunoaste ca petrece cam 4 ore pe zi in fata calculatorului, insa se intampla 
ca, atunci cand este pasionat de ceva, sa stea si cate 10 ore. Potrivit site-ului sau, 
Marko a inceput sa citeasca la varsta de 2 ani, si-a instalat primele programe pe 
calculator la 5 ani si tot atunci a inceput sa lucreze - voluntar - ca administrator 
de sistem pentru ONG-uri.  

Pentru ca petrece atat de mult timp in fata calculatorului Marko a obtinut 
permisiunea de la guvernul macedonean sa mearga la scoala atunci cand are 
timp. Si face acest lucru atunci cand scapa de la ore.... pentru ca este si 
PROFESOR! Le preda elevilor de 8-12 ani lectii de informatica. 
  

 
Fraser Doherty - la 14 ani a facut o avere din... gem 
Cei mai multi antreprenori tineri fac averi din site-uri web 
de success. Scotianul Fraser Doherty a gasit insa o 
metoda traditionala de a se imbogati peste noapte. La 14 
ani a inceput sa faca gem, inspirat de retetele bunicii. La 
16 a renuntat la scoala ca sa lucreze full-time la fabrica 
SuperJam. Acum vinde in jur de 500.000 de borcane de 
gem pe an, adica 10% din piata de dulceturi a Marii 
Britanii. Baiatul are o avere estimata la aproape 2 milioane 
de dolari. 

 
  

 
Milan Karki - la 18 ani a inventat un panou solar din par 
uman in valoare de numai 23 de lire. Baiatul, originar 
dintr-un sat din Nepal, spune ca panoul solar este o sursa 
ieftina si ecologica de energie. Acesta este de parere ca 
parul uman este un bun conductor si ca va revolutiona 
industria energetica. Parul inlocuieste siliconul, un 
ingredient destul de scump folosit la constructia 
panourilor solare, asa ca dispozitivele vor fi construite la 
preturi mult mai mici si vor fi accesibile comunitatilor fara 
acces la o sursa de energie electrica. In Nepal, una dintre 
cele mai sarace tari ale lumii, accesul  

                           la energie electrica este foarte restrans. 
  

 
Jordan Romero - la 13 ani a cucerit Everestul 
Jordan Romero este cea mai tanara persoana care a cucerit 



40                               Foaie  de suflet lunară a Asociaţiei “Promoţia ’61 MECANICĂ”                    
 

cel mai inalt munte din lume. A pornit in aventuroasa 
calatorie impreuna cu tatal sau, iubita lui si o echipa de 
alpinisti profesionisti. Pentru ca Jordan era prea tanar, nu 
au fost lasati sa escaladeze Everestul prin Nepal, asa ca au 
ales un traseu din China, mult mai dificil. In plus, la numai 9 
ani, baiatul a cucerit Kilimanjaro. 

 
  

Cameron Johnson - la 19 ani si-a vandut site-ul pe o suma 
formata din sase cifre 
La numai 15 ani, Cameron Johnson castiga intre 300.000 si 
400.000 de dolari pe luna din afaceri cu site-uri web. La 19 
ani isi vindea una dintre paginile electronice pentru o suma 
formata din sase cifre. in dolari, pe care nu a vrut sa o faca 
publica. Totul a inceput cand, la 9 ani, lui Cameron i-a venit 
ideea de a vinde felicitari electronice, facute chiar de el in 
Photoshop. 

 
  

 
Deitrich Ludwig - la 16 ani a construit singur o 
masina electrica 
La varsta la care majoritatea adolescentilor invata 
sa conduca, un baiat din Monclova, Ohio, a 
construit singur un Chevrolet S-10 electronic din 
2000. Deitrich a inlocuit motorul in patru cilindri al 
masinii cu unul electric, fara emisii de gaze. 

 
  

 
Thiago Olson - la 17 ani a construit in pivnita casei lui un 
dispozitiv nuclear. Colegii l-au poreclit "Cercetatorul 
nebun". Si pe buna dreptate! Thiago a construit in pivnita 
casei lui din Oakland Township un reactor de fuziune 
nucleara. 1.000 de ore de studiu si lucru, timp de doi ani - atat 
s-a chinuit baiatul sa contruiasca dispozitivul care, la o scara 
mica, creaza o fuziune nucleara. 

 
  

 
Jonathan James - la 15 ani a reusit sa "sparga" sistemul 
NASA 
Adolescentul si-a castigat faima dupa ce a devenit primul m  
condamnat pentru infractiuni informatice. Baiatul a stat sase  
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in arest la domiciuliu, la varsta de 16 ani. Pentru ince  
Jonathan a reusit sa intre in sistemul uneia dintre agen  
Departamentului de Aparare al Statelor Unite care se ocup   
depistarea si combaterea, printre altele, a atacurilor nucle  
biologice sau chimice impotriva SUA. Apoi a reusit sa sp  
codurile NASA si sa fure din sistem tehnologie softwar   
valoare de aproximativ 1,7 milioane de dolari. Cei de la NASA  
fost nevoiti sa inchida toate sistemele, pentru un cost de 41  
de dolari. Jonathan James s-a sinucis in 2008. 
 
 

 
  

 
Evan Graham - la 16 ani stie pilota cinci 
tipuri diferite de avioane 
Evan Graham si-a sarbatorit cea de-a 
saisprezecea zi de nastere pilotand singur 
cinci tipuri diferite de avioane: un WWII L-4 
Piper Club, un R-22 Robinson, un Cessna 
150 Aerobat, un Robinson 44 Raven II si 
un Cessna 150-150 sin 1965. Totul in 
numai in doua ore. 
 

 
  

lia Sabur - la 18 ani a devenit cel mai tanar profesor 
niversitar Alia Sabur lucreaza full-time ca profesor la 
niversitatea Konkuk din Coreea de Sud. Fata a intrat la 

acultate la varsta de 10 ani, urmand cursurile Universitatii 
tony Brook, iar la 11 ani a devenit membru al Orchestrei 
ockland Symphony. Alia canta la clarinet si stie sa citesca de 

a varsta de 2 ani. 
 

 
  

 
Oscar Selby - geniu al matematicii si consilier al ministrului 
de finante - Oscar, un copil de 7 ani din Anglia, este cotat 
drept unul dintre cei mai inteligenti copii din lume. Este atat 
de destept, incat micutul si-a permis sa ii dea cateva sfaturi 
extrem de pertinente ministrului de finante, in legatura cu 
redresarea economica a tarii. 
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Hamad Al Humaidhan, Micutul "Picasso" - este 
vorba despre un baiat din Kuweit, care a fost 
catalogat de specialistii englezi ca fiind un 
adevarat geniu al artei. Cu toate ca nu a vazut 
niciun tablou al lui Picasso, operele micutului 
Hamad seamana extrem de mult cu picturile 
maestrului spaniol. 

Charlie Vaughan - la doar 10 ani are solutia pentru curatarea de petrol a 
Golfului Mexic -este considerat de jurnalistii americani un mic geniu, dupa ce a 
venit cu o idee salvatoare pentru curatarea petei de petrol din Golful Mexic. Intr-
un filmulet pe care l-a trimis televiziunii americane Fox News, Charlie Vaughan 
demonstreaza specialistilor de la British Petroleum, compania responsabila 
pentru dezastrul ecologic produs in Golful Mexic, ca au la indemana o solutie 
foarte simpla pentru a pune capat poluarii din zona - nu au nevoie decat de o 
farfurie din otel, o cheie si un robot subacvatic. 

Elise, geniu la trei ani, cu un IQ de 156! - o fetita din Marea Britanie a devenit 
cea mai tanara membra a societatii MENSA, care ii grupeaza pe oamenii cu cel 
mai mare IQ din lume, asta pentru ca Elise are un coeficient de inteligenta cum 
numai 2% dintre pamanteni mai au. Pe sleau, e chiar un geniu. Desi incantati, 
parintii Elisei sunt usor speriati de fata lor super desteapta. 

La numai 9 ani a inventat o aplicatie pentru iPhone - Un pusti din Singapore a 
creat o aplicatie pentru iPhone, folosita acum de 150.000 oameni. Baietelul stie sa 
foloseasca un computer inca de la doi ani. Acum se distreaza scriind programe 
care depasesc intelegerea a milioane de oameni. Desi a devenit celebru, baiatul 
isi vede linistit de calculele sale. 

Ethan Bortnick, copilul-minune al muzicii - 
Nu exista vreun cuvant care sa-l descrie 
mai bine pe Ethan Bortnick decat 
"GENIAL". Micutul, in varsta de numai 9 
ani, poate fi comparat cu Mozart in ceea ce 
priveste calitatile sale muzicale. 

De la jazz, rock 'n roll sau muzica clasica, 
nu este vreun gen de muzica ce nu poate 
fi interpretat fara greseala de Ethan. 
Micutul geniu spune ca de fiecare data 
cand urca pe scena nu vrea sa 
impresioneze lumea, ci vrea sa se distreze 
si sa ii faca pe oameni sa uite de griji 
si probleme.                                                            
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Sticlele de vin sunt de obicei de 750 ml (75cl) și nu de un litru (1.000ml), dar de unde 
provine această specificație? 
Capacitatea unei sticle de vin s-a normalizat în secolul al XIX-lea și au apărut cele mai 
nebunești explicații ale acestui fapt, care deseori corespundeau acestor ipoteze: 
- Capacitatea pulmonară a unui pahar;
- Consumul mediu al unei  mese;
- Cea mai bună capacitate de stocare a vinului;
- Transport ușor
Ei bine, nu este nimic din toate astea.
În realitate, este pur și simplu o organizație practică, cu o bază istorică: la vremea
respectivă, principalii clienți ai producătorilor de vin francez erau britanicii. Unitatea de
volum pentru britanici era „galonul imperial” echivalent cu 4.54609 litri. Pentru a simplifica
conturile de conversie, aceștia au transportat vinul Bordeaux în butoaie de 225 litri, adică
exact 50 de galoane, ceea ce corespunde la 300 de sticle de 750 ml. (75 centilitri).
Deoarece calculul a fost mai ușor, au adoptat un butoi = 50 galoane = 300 sticle.
În acest fel, un galon corespundea a 6 sticle.
În realitate, din acest motiv și astăzi cutiile de vin au adesea 6 sau 12 sticle.

Click aici pentru Cuprins
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Sursa : MECANICII’61, Anul 17 # 174, aprilie 2021 EE        Internet

NR. Pe această pagină veți putea viziona pagini de WEB ,selecționate  pe criteriul unui 
eventual  interes al Dvs. Pentru a le accesa, clik pe  numele Linck-ului pe care doriți  
să-l vizionați. Inițiativa urmărește de fapt, creșterea semnificativă în volum și diversitate a 
cuprinsului  revistei noastre.( exclusiv în varianta EE)  

Veneția- VENEȚIA .pps 32 pag 

Malta-Malta .ppsx 36 

Coober Pedy- Orașul subteran aL Australiei .pps  45 pag 

Arhitectură modernă din India-Clădiri moderne în India .pps 25 pag 

Saint Laurent river- .pps 46 pag

Auckland Noua Zeelandă- Auckland New Zeeland .ppsx 48 pag 

Marte- Marte-A .pps 35 pag 

Argentina- Argentina a ojo del pajaro .pps 35 pag 

Locații de excepție-Highes resolution images .pps 28 pag 

Tanzania- Safari photos en Tanzanie .pps 156 pag 

Autostrăzi în  China-China HighwayEllis .ppt 136 pag 

Civilizații acum 15000 de ani-Civilisation Passes .pps  43 pag 

Grădiniță în Siberia- Maternelle en Siberie .mp4 0,57 min 

Conspirații de top în istoria RO- .pdf 8 pag 

Borgheze1- .pps 45 pag 

Total  (pagini  virtuale) :           .pps 707pag
.pdf   8 pag 

 

Linck-uri WEB 

În Paris cu > 260 Km/h*

*Nota 2 .mp4 10,93 min

https://drive.google.com/file/d/1u3_LR2b1HQVH6hnUxrsZ8H4ldamKZ9KN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nTxXHCVSJ6ZxzSsw3nYYEtTKBpf9_9xd/view
http://pps-images-photos.com/0_pages_de_pps/malta.html
https://drive.google.com/file/d/1855_VadkIN5jNmGXTr3WKy6Wk-TdFyLm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13E1OZBewJZauug-Yk-TrXO9NXzROqP7f/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K7fXfhpUV2UdY4LSIFnoAoHOjjF4qDi8/view?usp=sharing
http://pps-images-photos.com/0_pages_de_pps/auckland_new_zealand_by_m.html
https://drive.google.com/file/d/10d4TTcvksyT8bSELvipOoYCHHPXW6KkA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_9WRWagEf0J26qIKlIPRuDbyxLm9KQRA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q5rDy8S3263tD1E-07dGYh-e5G617WMT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nTbdUpfQVsFIS6K9ewQJvcdhoFIQi1er/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KqmZfXsSH-0QI_8vul6wIF2PfTErt2gu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j41tUETSgB552Kj86QVUvMT4g9qzilyd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fson2vNaTPOu29p7Bc2BlQFZejv81giG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pF2xM40hYTbtcT018ho7il29GJzJI9bM/view?usp=sharing
https://www.mecanicii61.ro/uploads/Topul%20conspira%C8%9Biilor.pdf
https://drive.google.com/file/d/1O3r03KIboYQoFR8FrdtornF9jvYgpS0r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oi_k9CtgWU_WSA2c_wry-Ws7IC79of0Z/view?usp=sharing
https://www.mecanicii61.ro/uploads/n%20Paris%20cu%20mare%20viteza.pdf
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Artemiu Vanca 

Internet 

  Curtoazia Paul Moren, Riri Pop 

Click pe titluri pentru lecturare 

Cuprins 

Flota militară actuală 
 a Chinei 

Glume..pentru consum 
 curent 

 Curtoazia Corina Firuță 

Poate 
vă interesează ! 
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