
 
                                          

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



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

Din nou ! A mai trecut o lună ! Ritmul ăsta de vine implacabil, cel puțin 
pentru mine. Suntem în iulie ’21. Coincidență : scriu aceste câteva rânduri 
tocmai în ”four july” ziua națională a – foarte probabil - celui mai tînăr dar mai 
puternic   imperiu de pe Terra, din toate timpurile. 
 Desigur aceasta este părerea mea , fără să am nici cea mai mică pretenție 
să conving pe cineva în vreun fel sau altul. Este firesc să se vehiculeze în 
propagada mondială fel de fel de avertismente despre colapsul în care se va 
prăbuși într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat. După părerea mea, 
sunt false. Iată de ce cred asta: 

1. Are o istorie relativ scurtă – de nici 300 de ani – pe care și-a făurit-o
singur, fără ingerințe externe. În toată această perioadă nu s-a
desfășurat pe teritoriul său nici-un conflict militar major. (cu excepția
unui conflict intern   American Civil War 1861 - 1865  )

2. S-a instalat convingător pe  poziția de putere mondială fiind principala
forță a coaliției care a câștigat WW2,învingând Gemania lui Hitler.

3. Într-o perioadă de timp relativ scurtă - 80 de ani – a dezvoltat o forță
militară de excepție, care îi permite să intervină oriunde și oricînd, în
orice locație de pe planetă.

4. În aceeași perioada a reușit crearea și lansarea celei mai importante
rețele de sateliți artificiali ai Pământului, precum și (recent) trimiterea cu
succes pe planeta Marte, a unui vehicul spațial.

5. Dispune de un arsenal de arme noi, secrete.
Luând în considerare asemenea argumente, eu îndrăznesc să lansez

ipoteza că SUA aspiră în fapt, la dominația mondială pe lungă durată de timp. 
Desigur,nu pot să  afirm că asta se va și întâmpla. 

Pe noi însă ne preocupă acum o cu totul  altă problemă : vom reuși oare să ne aniversăm cei 60 de ani de la 
absolvire ? Desigur, vă dați seama că problema depinde de plandemie. Imposibil de știut ceva sigur. 
Jocul virus nou -restricții noi, durată, arii de răspîndire,etc, este absolut imposibil de cunoscut. 
Deci suntem obligați să ne pliem celor care stabilesc regulile. Deci ce ați spune de următoare variantă : 
Deoarece deocamdată pentru întâlnirile în aer liber nu sint prevăzute nici un fel restricții ce părere ați avea 
despre întîlnirea la o terasă dintr-un parc bucureștean, în perioada 20-30 august 2021 ,h 14.00 ? 
Atenție absolut tot ce ne trebuie pentru organizare  este acordul Dvs de participare ! 
Deci dragi colegi,  trimiteți un mail pe adresa mea, sau scrieți o scrisoare pe adresa Rodicăi NICOLESCU 
Str.Energiei 9, Sector 2,București,ROMANIA. În srisoare scrieți doar DA sau NU. Sau ce vreți altcva. 

Sursa : MECANICII’61, An 17, #177 iulie 2021 EE   Radu GRUIA 

Click pentru Cuprins
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Foaie omagială 
Sursa : MECANICII’61, An 17, #177 iulie 2021 EE    Adrian  POPA  
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Cuvântul unui invitat 
la eveniment 

Ileana Venera GRUIA 

Într-o perioadă încă marcată de pandemie și restricții, am avut privilegiul să 
particip la un eveniment deosebit de emoție și suflet – Înălțarea Domnului -, 
 la Mânăstirea Comana, județul Giurgiu unde în ziua de 10 iunie 2021 a fost 
omagiată Ziua Eroilor Neamului. 
La invitația și cu  organizarea deosebită care îl caracterizează,  Dl. Adrian Popa 
a asigurat și reprezentarea la eveniment a ”Asociației MECANICII’61”,fiind 
prezenți prntre invitați ,alături de domnia sa, Dnii Niculae Suruceanu și Radu 
Gruia, reprezentat de sus-semnata Ileana Gruia ( de altfel mă declar o 
Comăneancă autentică, prin familia mea parentală, pe mai multe generații) 
     Este dificil și depășeste cu mult posibilitățile mele literare de a reda 
atmosfera de emoție,solemnitate și profunzime spirituală, în care s-a 
desfășurat acest moment de suflet românesc. Ar trebui să încep cu programul 
stabilit de organizatori dar ca mamă, româncă și bunică mărturisesc fără 
tăgadă,că prezența copiilor din clasele primare, îmbrăcați în costume 
populare,ca niște flori într-o lume viitoare,a fost pentru mine, cel mai afectiv și 
plin de speranță moment. Desigur nu pot să nu menționez prezența 
impresionantă a Dlui. Radu Theodoru – general maior de aviație, veteran de 
război, un adevărat erou în viață, sau a Dlui. Ion Nică Paiu, caporal veteran de 
război, care la 4 mai 2021 a împlinit 100 de ani ! 
Printre noi, cu o prezență de respect și reverență erau preoții Mânăstirii 
Comana alături de părintele arhimandrit dr.Mihail Muscariu, starețul Mânăstirii. 
Nu mai puțin meritorii au fost prezențele la acest eveniment de suflet ale Dlui. 
Dan Puric, Dnei. Paula Romanescu, poetă, sau sopranei Irina Gîju, care prin 
intervențiile domniilor lor au adus un plus de valoare culturală și un moment de 
profundă bucurie tuturor celor prezenți. 
Nu au lipsit zborul simbolic al porumbeilor albi,prezentarea onorului eroilor din 
zbor de către aviatorii Bazei 86 Aeriană și nu aș vrea să omit depunerea 
coroanelor de flori, unde am remarcat prezența Dl. Adrian Popa, dar și a 
senatoarei Diana Șoșoacă ( emoționată, discretă, complet diferită de 
combatanta cotidiană). 
     Din nou cu mulțumiri pentru gazdele noastre – Dl.Popa – am încheiat o zi 
deosebită , cu o după amiază de neuitat  pe o terasă de la Casa Comana. 
Frumoase amintiri,un eveniment de suflet și de respect 

Cinste și Venerație Eroilor Neamului 

Click pentru Cuprins
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În revista Mecanicii61 au fost publicate articole pe diferite teme...dar cele cu conținut tehnic au devenit din ce in ce mai rare! Asta este o 
consecință atât a încetării activității noastre profesionale cât și a lipsei de informații despre tehnică din presa cotidiană...atât cea românească cât 
și cea din strainătate. Indiferent de atitudinea presei, dezvoltarea tehnicii merge cu pași uriași înainte...și noi - toți foști ingineri - vrem să fim 
informați despre ce se întâmplă în lume! De aceea vă ofer acum o scurtă prezentare a unui proiect de vârf derulat în prezent, care va dura vreo 
11 ani și este o dovadă a îndrăznelii gândirii inginerești, pusă în slujba dedectării unor urme de viață pe planeta Marte. Un proiect atât de complex 
poate face să ne tresalte inima de emoție și de bucurie...și asta este ce vreau să vă ofer. 

 Proiectul MARS 2020 al agenȚiei americane NASA (National Aeronautic and Space Administration) și al ESA (European Space Agency) 
prevede mai întâi identificarea și pe urmă recoltarea de asemenera probe de sol de pe planeta Marte care ar putea conține fosile ale unei vieți 
apuse. Probele vor fi aduse pe Pământ, pentru a fi analizate amănunțit în laboratoare dotate special. 

  Concomitent se vor face și cercetări privind modul în care astronauții vor putea supraviețui pe Marte: se va încerca extragerea de oxigen 
(respirabil) din bioxidul de carbon existent în atmosfera planetei și se va analiza modul în care condițiile locale - praful de pe sol și din atmosferă, 
variațiile de temperatură, gravitația mult mai redusă decât pe Pământ, radiația solară, densitatea atmosferei (cca. 1/10 din densitatea atmosferei 
Pământene) - pot influența prezența astronauților care vor vizita planeta Marte. Un helicopter miniatură - denumit INGENUITY (ingeniozitate)  - va 
efectua primul zbor dirijat de oameni pe o altă planetă și va obține datele necesare pentru creerea unor aparate de zbor ce vor fi folosite în misiunile 
viitoare. 
      Proiectul a fost anunțat oficial în decembrie 2012. Lansarea vehicolului spațial a avut loc pe 30 iulie 2020 iar amartizarea a avut loc după cinci 
luni și jumătate - pe 18 februarie 2021 - timp în care vehicolul spațial a parcurs 471.000.000 Km. În figura 1 este arătată traiectoria urmată de la 
plecarea de pe Pământ și până la ajungerea pe o orbită în jurul planetei Marte. Pe parcurs au fost efectuate șase corecturi ale traiectoriei vehicolului, 
notate cu TCM1 - 6. 

Dezvoltarea tehnicii merge înainte 

Vehicolul spațial lansat la 30 iulie 2020 a amartizat 
pe 18 februarie 2021,după ce a parcurs 471 M  Km 

Figura 1. Traiectoria vehicolului spațial de la Pământ la planeta Marte 

Sursa : MECANICII’61, An 17, #177 iulie 2021 EE    Radu MIHALCEA  
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. 

O parte din vehicolul spațial a rămas pe orbită în jurul planetei Marte, pentru a servi drept releu de legătură în transmiterea de ordine dinspre 
Pământ spre rover - vehicolul automat care va efectua cercetările pe Marte, denumit Perseverance  - și de informații de la acesta către Pământ. 

Amartizarea roverului  a necesitat multă ingeniozitate datorită greutății acestuia - 1025 Kg - a sensibilității la șocuri a aparatelor științifice și datorită 
preciziei cu care trebuia efectuată amartizarea: roverul trebuia să ajungă întro zonă identificată drept estuarul unui fost fluviu marțian, unde șansa 
de a găsi microbi sau viruși fosilizați a fost considerată ca fiind maximă. 

De la despărțirea de vehicolul spațial cu care modulul marțian a venit de pe Pământ și până la intrarea în atmosfera marțiană trec 10 minute (vezi 
a doua poziție din figura 2). Pătrunderea în atmosfera marțiană - pe o traiectorie prevăzută dinainte - duce la încălzirea ecranului de protecție până 
la 1200 grade Celsius, în timp de 80 de secunde. Fricțiunea cu aerul duce și la înfrânarea modulului marțian, decelerația maximă fiind atinsa dupa 
90 de secunde (vezi poz. 4). După alte 150 de secunde viteza modulului marțian 

Figura 2. Etapele amartizării modulului Perseverence 
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a fost redusă atât de mult că s-a putut deschide parașuta cu un diametru de 21 m. După alte 20 de secunde s-a putut renunța la ecranul de 
protecție termică (vezi poz. 7). După alte 10 secunde radarul de navigație al modulului este pus în funcție pentru a determina poziția exactă a 
modulului marțian și a permite navigația de precizie spre locul de amartizare, timp de 40 de secunde. Determinarea poziției se face prin compararea 
imaginii oferite de radarul modulului cu hărți ale solului marțian, elaborate dinainte: este o metodă ultramodernă de navigație, folosită pentru prima 
oară în cadrul acestui proiect. 
20 de secunde mai târziu parașuta este detașată și modulul marțian continuă coborârea și poziționarea cu ajutorul motoarelor rachetă proprii (poz 
8). Modulul se oprește la 20m de solul marțian și atunci este pusă în funcție "macaraua celestă" care coboară lin roverul Perseverence pe sol, vezi 
figura 3. 

Figura 3. Perseverence este coborât pe solul planetei Marte cu ajutorul "macaralei celeste". 

Modulul marțian - acum gol, lipsit de o încărcătură utilă - zboară mai departe și amartizează la distanță de rover. 
Deja acest ciclu de operații reprezintă o performanță tehnică extraordinară, mai ales dacă se ține seama de faptul că totul a fost preprogramat și 
o intervenție de pe Pământ nu este posibilă: distanța este atât de mare încât un ordin transmis electronic cu viteza luminii are nevoie de 20 de
minute pentru a ajunge la rover...O intervenție de urgență...este imposibilă!
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Scheletul roverului (vezi figura 4) a fost preluat de la misiunea marțiană precedentă (Curiosity) și îmbunătățită, pentru a face față solicitărilor mai 
mari ale proiectului Mars 2020. Roverul nu folosește panouri solare pentru alimentarea cu energie deoarece pe acestea se poate depune praful 
existent in atmosfera marțiană, ceeace le-ar reduce masiv performanța. Roverul este dotat cu un generator atomic de energie care folosește 4.8 
Kg de plutonium 238 pentru producerea a cca. 110w energie electrică. Două baterii lithium-ion asigură permanența energiei necesare funcționării 
roverului dar acestea trebuiesc încărcate din timp in timp prin conectarea la generator. "Creerul" roverului este asigurat de un computer cu 128 
megabytes DRAM care folosește un procesor tip Power PC 750. Comunicarea cu Pământul - prin stația rămasă în orbită marțiană - se realizează 
cu ajutorul unei antene UHF (frecvență ultra înaltă) care transmite cu o rată (foarte mare) de 2 Mbyte/sec. Alte două antene care funcționează în 
banda X asigură redundanța sistemului de comunicație. Este prevăzut ca roverul să lucreze timp de un an marțian, ceeace înseamnă cca. 687 de 
zile pe Pământ. 

Figura 4.  Roverul și aparatele științifice montate pe el. 
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Aparatele științifice notate în figura 4 au următoarele funcțiuni: 
- MASTCAM este un sistem fotografic stereoscopic, capabil să zoom-eze.
- MEDA este un set de senzori care măsoară temperatura, umiditatea, radiația, viteza și direcția vântului,  și analizează mărimea grăunțelor de
praf din atmosfera marțiană.
- MOXIE este un aparat experimental pentru producerea de oxigen din CO2 existent în atmosfera marțiană. Productivitatea lui a fost de 5.4 gr. de
oxigen întro oră de funcționare. Această tehnologie urmează să fie scalată la dimensiunea necesară pentru alimentarea cu oxigen atât a
cosmonauților cât și pentru a fi folosit drept combustibil al rachetelor care vor decola de pe Marte.
- PIXL este un spectrometru de fluorescență care va determina compoziția rocilor marțiene după ce acestea vor fi iradiate cu un laser.
- RIMFAX este un radar care poate penetra solul marțian și oferă informații despre densitatea diferitelor straturi și despre rocile aflate in subsol.
Poate determina prezența apei în subteran până la o adâncime de 10m.
- SHERLOC are două componente:

- un laser in ultraviolet, care ajută la determinarea mineralogiei rocilor analizate și care poate contribui la detectarea componenților organici.
- un spectrometru care - și el - lucrează în ultraviolet și determină efectiv componentele solului.

- SUPERCAM este un aparat complex care fotografiază, face analiza chmice ale solului și analize mineralogice ale pietrelor masive, toate de la
distanță. Este prevăzut cu două lasere - care produc volatlizarea solului sau a rocilor - și cu patru spectrometre care vor permite determinarea de
la distanță a semnăturii biologice și apreciază habilitatea din trecut a locului analizat.
În afară de acestea, mai există două camere de luat vederi - în total sunt 21 de aparate de luat vederi montate pe rover - și două microfoane care
vor înregistra zgomotele existente pe Martie.
La capătul brațului de 2.1 m lungime - în dreapta fotografiei - este montat un aparat care va efectua forarea în solul marțian, va produce un corp
cilindric de rocă și-l va depozita in tuburi sterile de metal. Acestea vor fi transferate unui alt braț, aflat sub rover, care va asigura plasarea tuburilor
într-un container cu ajutorul căruia probele de sol marțian vor fi transportate pe Pământ. Containerul va fi închis ermetic.
Roverul este dotat și cu un...helicopter miniatură care are ca scop să determine dacă...este posibilă funcționarea unui aparat de zbor în atmosfera
marțiană, de 10 ori mai puțin densă decât atmosfera de pe pământ...Și aceasta este o premieră tehnică extraordinară fiindcă deschide drumul
folosirii unor asemenea aparate de zburat și pe alte planete, cu altă compoziție și alte proprietăți fizice ale atmosferei.

Figura 5. Helicopterul Ingenuity 
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   Helicopterul este alimentat cu energie solară,  captată cu ajutorul unui panou montat în capul axului elicilor. El este dotat cu două elici coaxiale 
care se invârt în contrasens pentru a împiedica rotirea helicopterului în timpul zborului, în sens opus mișcării elicei. Toată construcția - inclusiv 
aparatura electronică pentru coordonarea zborului - cântărește numai 2 Kg! 
    Costurile proiectului pentru o perioadă de 11 ani sunt estimate la 2.75 miliarde de dolari pentru o perioadă de 11 ani. Din aceștia 
2.2 miliarde dolari sunt prevăzuți pentru proiectarea și construirea tuturor mecanismelor descrise, 243 milioane de dolari pentru 
lansarea în spațiu și 292 milioane de dolari pentru 2.5 ani de operații pe planeta Martie. 
    Întregul proiect a fost realizat în cadrul Jet Propulsory Laboratory din Passadena, care aparține de NASA. Unele aparate de cercetări științifice 
au fost realizate de Norwegian Defense Research Establishment, de French Space Agency, de University of Valladolid din Spania, de 
Universitatea din Hawaii și de Los Alamos National Laboratory din USA. 

      Deja complexitatea acestui proiect depășește tot ce și-a putut imagina omenirea în domeniul tehnic...Nici în cărțile științifico-fantastice ale 
copilăriei și tinereții noastre, nu a fost imaginat un proiect atât de îndrăzneț, atât de original, atât de plin de aspecte niciodată cercetate sau 
rezolvate anterior!! 
      Noi, ca ingineri, putem să fim mândri de ceea ce colegii noștri au de gând să înfăptuiască! Să le urăm succes și să așteptăm realizarea 
acestui proiect nemaipomenit! 

 Dar cu toate aceste cheltuieli, scopul proiectului - de a aduce probe de sol marțian pe Pământ - încă nu a fost atins: la sfârșitul misiunii probele 
se vor afla într-un container pe planeta Marte! Pentru a aduce containerul pe Pământ, va fi trimis pe planeta Marte un alt obiect cosmic, deosebit 
de complex, care va avea șase părți operative: 
- o stațiune orbitală care va rămâne pe o orbită în jurul planetei Marte și va permite comunicarea dintre
postul de control de pe Pământ și celelalte module care vor ajunge pe planeta Marte. Stațiunea va cuprinde și modulul de întoarcere spre Pământ.
- un modul de navigație care va permite amartizarea unui rover și a modulului de plecare de pe planeta Marte
- un vehicol (rover) - proiectat de ESA - care, o dată aterizat pe planeta Marte, va cauta containerul și îl va aduce la
- modulul de plecare de pe planeta Marte. Modulul va consta dintro rachetă cu combustibil solid, care va propulsa containerul până la  stațiunea
orbitală în jurul planetei Marte. Containerul va fi încărcat în această stațiune și va fi decontaminat, pentru a evita ca microbi sau virusi - eventual
prezenți pe planeta Marte - să ajungă pe Pământ.
- modulul care va asigura transportul containerului până la o orbită în jurul Pământului
- modulul care va asigura aterizarea containerului pe Pământ.

Toate aceste părți operative au fost gândite în prealabil și au fost determinați parametrii principali pe care trebuie să-i realizeze. Încă nu a fost
nici unul construit, fiindcă până la lansarea lor de pe Pământ vor mai trece cel puțin 2 ani. Considerând zborul dus și întors spre Marte precum și 
perioada de lucru pe planetă, se prevede ca probele de sol să ajungă pe Pământ în anul 2031, la 11 ani de la lansarea primului modul! 
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    Costurile acestei părți a proiectului nu au fost încă estimate dar este probabil că nu vor fi mai mici de costurile primei părți, adică de 2.75 miliarde 
de dolari. Pentru costuri totale de 5.5 miliarde de dolari oamenii de știință vor dispune de câteva kilograme de sol marțian, care - la prețul de cca. 
1 miliard de dolari pe Kg! - vor constitui cel mai scump mineral aflat pe Pământ! 

Aspect al suprafeței marțiene 

Click pentru Cuprins
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JURNAL DE 
PANDEMIE 16 

(iunie 2021) 

Luna iunie începe cu noi măsuri de relaxare a restricţiilor impuse de pandemie, 
deşi nu s-a realizat cifra de cinci milioane de vaccinaţi, pe care şi-o propusese 
Guvernul. De  ce nu s-a realizat? Pentru că majoritatea românilor, mai ales cei din 
mediul rural,  ezită sau nu vor să se vaccineze. La data aceasta, 22 de localităţi din ţară 
realizează un procent de vaccinare sub 2%. De ce această atitudine? Pentru că apleacă 
urechea la negativişti, pentru că le e frică, pentru că sunt comozi sau needucaţi sau 
pentru că bravează în imuni naturali. Această realitate ne-a adus în situaţia să fim în 
coada vaccinaţilor din Uniunea Europeană. Cu toate acestea, cifrele referitoare la 
pandemie sunt în scădere iar molima se pare că e pe cale să ne părăsească. Doamne dă 
să nu se răzgândească! 

2.06.2021 
Iată cum arată cifrele la început de lună, la noi în Ţară: 

• Total infectaţi 1.078.142 
• Total vindecaţi 1.046.867 
• Total decedaţi   30.415 
• Total vaccinaţi cu o doză 4.356.353 
• Total vaccinaţi cu două doze (imunizaţi) 3.625.610 
• Infectaţi în ultimele 24 de ore                                         164  
• Vindecaţi în ultimele 24 de ore                                       342 
• Decedaţi în ultimele 24 de ore                                          62 
• Bolnavi în stare gravă, la ATI                                         391 

Cifrele la zi au scăzut semnificativ faţă de cele de la începutul lunii trecute. 

Veste bună: A început vaccinarea copiilor între 12 
şi 16 ani. „Adevărul” titrează: „Dacă vezi un copil 
vaccinându-se, poate te gândeşti să o faci şi tu, că eşti 
ditamai adultul” (citat dintr-un interviu cu Octavian 
Jurma). 

Sursa : MECANICII’61, An 17, # 177 iulie 2021 EE   Artemiu VANCA 
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  3.06.2021 
S-a revigorat teoria conform căreia virusul vinovat de declanşarea pandemiei a

fost scăpat din laboratoarele din Wuhan. Tot mai mulţi cercetători au reluat sintagma 
„virusul chinezesc”, inventată de fostul preşedinte american, Donald Trump. Vor fi în 
stare să demonstreze asta? 

4.06.2021 
Suntem la început de vară calendaristică. Afară e timp frumos. În casă şi în 

aproape în întreg Bucureştiul miroase frumos, a flori de tei.  
La prânz am fost Parcul Naţional. Efectivele de raţe şi boboci erau complete. I-

am raportat asta Anei. 

Tei înflorit, aproape de casa mea. 

7.06.2021 
Medicul Octavian Jurma îi compară pe antivaccinişti cu un virus. Îi numeşte 

„viruşi informaţionali”, care ne „infectează” profitând de lipsa noastră de educaţie 
medicală. Odată infectaţi, transmitem gogomăniile lor mai departe, adică îi infectăm şi 
pe alţii, „Cum poţi să spui că vaccinul nu e sigur când s-au vaccinat un miliard şi 
jumătate de oameni şi efectele secundare sunt infime? Şi când avem 150 milioane de 
oameni infectaţi şi 3 milioane şi jumătate de morţi?”, întreabă el. Din păcate, „un mesaj 
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negativ se propagă de şapte ori mai uşor decât unul pozitiv şi este nevoie de eforturi 
intense pentru al contracara” mai spune el. Vaccinul pentru virusul informaţional ar 
trebui să fie punerea la stâlpul infamiei a negaţioniştilor şi o modalitate de-a le închide 
gura, zic eu. 

9.06.2021 
În ţară s-au imunizat până  acum (vaccinat cu ambele doze), 23% din populaţie, 

în timp ce în Bucureşti procentul este de 43,8%, cel mai mare din ţară. Se caută noi 
metode de a atrage lumea la vaccinare. În judeţul Olt s-au constituit echipe de vaccinare 
mobile care cutreieră şcolile şi liceele. Primarul Sectorului 2 din Bucureşti a născocit 
„ Vaccinarea cu mici şi muştar”. El va organiza în Piaţa Obor, cea mai mare din 
capitală, un centru de vaccinare, unde cei care se vor vaccina vor primi gratuit o porţie 
de mici cu muştar. Nu am aflat câţi mici vor constitui porţia. 

Hala nouă din Obor 

12.06.2021 

Un nou val de infectări, cu varianta indiană a virusului, a lovit mai multe ţări 
europene. Printre ele se numără Ucraina, Belarus, Polonia, ţări din vecinătatea noastră. 
Monstrul indian e ante portas. Este un monstru pentru că este foarte contagios, face 
nenumărate victime printre copii şi tineret, provoacă pierderea auzului şi cangrene. 
Români, vaccinaţi-vă ca să nu-i cădeţi pradă! 
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Am văzut o emisiune la ProTv cu 
„gurul” Dan Puric, despre Pandemie şi 
vaccinări. Individul care se dă deştept şi 
atotştiutor, este, de fapt, un antivaccinist 
mascat şi o gură mare, care spune multe 
prostii. A susţinut că cifrele privind 
pandemia scad pentru că   s-a dat ordin 
să scadă, şi că vaccinarea copiilor peste 

12 ani e un mare abuz al autorităţilor noastre, pe care le face de două parale. Nu 
contează că toate ţările procedează la fel. După el, toţi conducătorii lor sunt nişte 
vânduţi. Îmi permit şi eu să spun despre el că e un prost bun de gură. 

În ultimele două săptămâni m-am uitat la tenis. Azi s-a jucat finala feminină în 
turneul de tenis de la Roland Garros, cu spectatori în tribune. A câştigat cehoaica 
Krejcikova. Româncele au făcut o figură frumoasă în acest turneu. Păcat că a lipsit de 
la el Simona Halep, accidentată. A profitat de pauza forţată, ca să se logodească. Mâine 
are loc finala masculină între sârbul Djocovici şi grecul Psitsipas. Ţin cu grecul. 

Ieri a început Campionatul European de Fotbal, fără România. Am văzut la 
televizor meciul de deschidere între Italia şi Turcia (1:0). Au fost şi spectatori în 
tribune. Patru meciuri se vor juca în Bucureşti, pe Arena Naţională, de lângă mine, cu 
spectatori vaccinaţi, imunizaţi şi neinfectaţi, între 25% şi 50% din capacitatea 
tribunelor. Până pe 11 iulie, când se va juca finala, se vor difuza zilnic meciurile la 
ProTv. Voi avea, din nou, la ce mă uita. 

Arena Naţională 
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Meciul Danemarca-Finlanda a fost întrerupt din 
cauză că fotbalistul danez Cristian Eriksen, jucător la 
Internaţionale Milano,   s-a prăbuşit pe teren, fără 
cunoştinţă. Jucătorul şi-a revenit greu, după 20 de minute 
de resuscitare. Am asistat, în direct, la momente de 
îngrijorare extremă de care au fost cuprinşi jucătorii, 
spectatorii (stadionul a fost plin) şi telespectatorii (cazul 
meu, cel puţin). S-au găsit „deştepţi” care să pună cazul 
lui pe seama Covid 19 şi a vaccinării anti Covid. În 
realitate, sportivul n-a făcut COVID şi nici nu s-a 
vaccinat. Cauzele adevărate urmează să le aflăm. Meciul 

a fost întrerupt şi reluat după o pauză de două ore. În ciuda faptului că danezii au 
dominat copios partida până la întrerupere, au pierdut cu 0:1. Sănătate, Eriksen! 

14.06.2021 
La individual masculin, Turneul de Tenis de la Roland Garros a fost câştigat de 

Novak Djokovici cu scorul de 3:1. M-a plictisit de când el bate pe toţi şi conduce în 
ierarhia mondială a tenisului. 

Pe Arena Naţională avut loc primul meci din cadrul campionatului European de 
Fotbal. Din punct de vedere al organizării, totul a fost OK. 

Incredibil: După un an şi jumătate de pandemie, după ce la noi în ţară peste 
1.000.000   persoane s-au infectat cu virusul Sars-CoV-2 şi  peste 31.000 persoane au 
murit din cauza lui, un milion de români continuă să nu creadă în existenţa 
virusului!!!! Vai de capul lor! 

Evoluţia bilanţului privind pandemia este tot mai încurajatoare: în ultimele 24 de 
ore  s-au înregistrat doar 50 de infectări şi  10 morţi, iar la ATI sunt 217 persoane.  

Muftiul Iusuf Muurat al Cultului Mahomedan din România s-a vaccinat şi   îşi 
îndeamnă credincioşii s-o facă şi ei, în 
timp ce Preafericitul Daniel n-a făcut nici 
una nici alta, iar majoritatea preoţilor 
ortodocşi îl imită. Numărul celor 
vaccinaţi cu o singură doză la noi în ţară 
a ajuns abia la 4.555.523, total 
insuficient,  iar în ultimele 24 de ore s-au 
vaccinat doar 31.441 persoane, cifră 
descurajatoare şi în scădere continuă. 
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       17.06.2021 
       Două veşti  foarte proaste 

• Până în luna august al acestui an, varianta indiană a virusului (Delta), cu 60 %
mai contagioasă decât varianta britanică (Alfa), va fi dominantă în ţara noastră, a 
declarat doctorul Octavian Jurma. 

• Un val patru al pandemiei, în această toamnă, la noi în ţară, este inevitabil, a
declarat dr. colonel  Valeriu Gheorghiţă. 

În aceste condiţii, reuniunea noastră pentru aniversarea a 60 de ani de la absolvirea 
facutăţii devine extrem de improbabilă. Doar creşterea spectaculoasă a ritmului 
vaccinării ne-ar putea salva. Voi v-aţi vaccinat? 

18.06.2021 
Azi am împlinit 85 de ani. Mă bucur că am prins anii aceştia şi sper să mai prind 

şi alţii. Faptul că s-au vaccinat,  le-a permis băieţilor mei să fie alături de mine la acest 
eveniment, iar faptul că rata de incidenţă a infecţiilor cu coronavirus în Bucureşti este 
foarte mică, ne-a permis să sărbătorim evenimentul la un restaurant. 

Mulţumesc colegilor Rodica Nicolescu,  Nina Olaru, Nicolae Suruceanu,  Radu 
Gruia şi  Ioil Oshia (Ozi) care m-au felicitat cu acest prilej şi celor 151 de prieteni, 
alţii decât foştii colegi, care au făcut-o pe Facebook. 

23.06.2021 
Între timp m-a felicitat de ziua mea şi Adrian Popa (mai bine mai târziu decât 

niciodată).  



21   Revista MECANICII’61, An 17, # 177, iulie 2021 EE 

Azi a avut loc şedinţa bisăptămânală a Cenaclului Literar 
AntiM. Ni s-a recomandat ca pe lângă discuţiile pe care le vom 
avea referitoare la creaţiile proprii, să citim, apoi să comentăm 
cartea „Oscar şi Tanti Roz”, a scriitorului franco-belgian Eric-
Emmanuel Schimitt. Cartea se poate prelua de pe Internet, în 
format PDF. E o carte delicioasă, care se citeşte uşor şi repede. 
Un copil, bolnav de leucemie şi internat într-un spital, poartă o 
corespondenţă zilnică cu .....Dumnezeu. V-o recomand din 
toată inima. 

         24.06.2021 
Veşti proaste: În România s-au depistat deja 44 de cazuri de infecţie cu tulpina 
Delta, dintre care 4 azi, şi un deces din cauza ei. 

În situaţia în care pentru a face inofensivă tulpina Delta este nevoie să fie 
vaccinată 80% din populaţie (nu 60% sau 70%,  ca în cazul celorlalte tulpini), şi cum 
doar 23% dintre români sunt vaccinaţi cu ambele doze, mă mir că  această tulpină 
întârzie să facă ravagii în ţara noastră, dar, aşa cum am mai văzut, previziunile nu sunt 
optimiste: cel  mai târziu la toamnă, vom suferi mult din cauza ei.  61% dintre elevi nu 
sunt decişi dacă să se vaccineze sau ba. Nu-i capacitează s-o facă nici părinţii şi nici 
profesorii. Milioane de doze de vaccin aprovizionate deja, riscă să expire din cauză că 
nu sunt folosite. În Rusia, vaccinarea a devenit obligatorie pentru lucrătorii din servicii 
şi pentru că vaccinarea conferă o imunitate limitată în timp,  se pregăteşte revaccinarea 
întregii  populaţii. Dacă ar fi după mine, aş face vaccinarea obligatorie pentru toţi cei 
care nu au interdicţie pentru asta de la medici.  Nu e normal ca din cauza unor 
inconştienţi, lipsiţi de educaţie sau bun simţ, să suferim toţi. 

S-a constatat că Covid-19 poate afecta serios creierul uman, provocând o scădere
apreciabilă a masei cerebrale, soldată cu  pierderea unor simţuri şi apariţia de accidente 
cerebrale. Încă un motiv să ne vaccinăm. 

27.06.2021 
Premiul Naţional al Uniunii Scriitorilor din România (USR) 

pentru anul 2020 a fost înmânat, recent, scriitorului (poet şi 
romancier) Gabriel Chifu, inginer, absolvent al Facultăţii de 
Electrotehnică, Secţia Automatizări şi Calculatoare, a 
Universităţii din Craiova, în anul 1979, vicepreşedinte al USR. 
A scris şi publicat 15 volume de poezie şi 11 de proză. Mi-au 
atras atenţia titlurile  haioase a două volume de proză: „Relatare 
despre moartea mea sau Eseu despre singurătate” şi 
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„Fragmente din năstruşnica istorie a lumii de Gabriel Chifu trăită şi tot de el 
povestită”. A primit nu mai puţin de 20 de premii literare şi, interesant, s-a şi recuzat 
de şase ori de la premiile USR şi de trei ori de la Premiul Naţional de Poezie Lucian 
Blaga, pentru a nu stârni prea multe invidii. Invidiile, atât de urâte şi  frecvente în lumea 
scriitorilor, au explodat însă, după ce i s-a decernat Premiul Naţional „Mihai 
Eminescu” – Opera Omnia 2015, la Botoşani.  A urmat un adevărat scandal. Nicolae 
Manolescu a fost acuzat că îşi premiază  colaboratorul în dauna altora, mai valoroşi 
decât el. Sunt convins că această ultimă decernare va da naştere altor acuzaţii şi 
proteste. 

28.06.2021 
O veste foarte bună: Azi, în Bucureşti şi în alte 20 de judeţe din ţară, nu  s-a 

înregistrat nici un nou caz de coronavirus. Bilanţul zilei este următorul: 37 de 
infectări, 1 mort şi 86 de cazuri la ATI. 

30.06.2021 
Alte veşti bune: Vaccinurile Pfizer şi Moderna ar putea proteja ani întregi 

împotriva noului coronavirus, iar  la cei care au fost imunizaţi cu cele două vaccinuri 
după ce au făcut boala, imunizarea ar putea dura toată viaţa. 
       Bilanţul Covid  la sfârşit de lună. 

În ţară: 
• Total infectaţi 1.080.792 
• Total vindecaţi 1.045.351 
• Total decedaţi        33.786 
• Total vaccinaţi cu două doze (imunizaţi)       4.534.978 
• Infectaţi la zi      52 
• Decedaţi la zi        4 
• Aflaţi la ATI       73 
• Vaccinaţi în ultimele 24 de ore     20.800        

În lume: 
• Total infectaţi 182.989.230 
• Total vindecaţi 167.573.981 
• Total decedaţi     3.962.988 

 Cu excepţia numărului vaccinaţilor, cifrele la zi arată bine. Aştept cu nerăbdare 
ziua în care numărul morţilor va fi zero. 

NR. În deplinul respect al liberului arbitru, adresăm Dlui. autor solicitarea să evite în trimiterile
Dsale.înserarea unor subiecte care, ar putea  favoriza polemica politică. După cum este cunoscut, subiectele 
de acest gen sunt interzise în tematica publicației MECANICII’61;ca atare vor fi cenzurate în text. 

Click pentru Cuprins
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Dragă Corina, Dragi colegi, 

       Răspund pe scurt rândurilor colegei noastre Corina, care s-a interesat de modul în care 
familia mea a trecut perioadele deloc ușoare ale războiului cu vecinii noștri și ale pandemiei. 
De altfel, interes și încurajări am primit și de la alți colegi ai noștri. Mulțumim tuturor pentru 
interesul purtat nouă, lucru care nu-i de la sine înțeles. 

       Ei bine, războiul este un lucru greu de primit (axioma). Noi în Jerusalim nu l-am simțit 
precum cei din alte localități din țară. În Jerusalim dușmanii se feresc să bombardeze din 
motive de înțeles: existența locurilor sfinte și apropierea așezărilor arăbești. 
Dar am fost îngrijorați pentru copiii și nepoții noștri din Tel Aviv și cei doi nepoți - în prezent 
soldați. De asemenea, am fost afectați de tot ce s-a întâmplat în țară și-n afara ei. 

       Rezultatul conflictului armat a fost dezastruos pentru  ambele părți beligerante.Singura 
soluție posibilă (după părerea mea) ar fi să se treacă la tratative serioase sub oblăduire 
internațională, spre a se asigura eficiența convorbirilor. 

       Sunt multe exemple în istorie, în care dușmani inverșunați au reușit să ajungă la 
acorduri. Dacă-l citez pe Martin Luther King aș spune și eu fraza lui: “Nu există drum către 
pace. Pacea este drumul”. 
       Alt subiect cu care ne-am întâlnit în ultimul an și jumătate a fost Pandemia.În acestă 
perioadă mi-a fost dat să citesc tot felul de teorii negativiste legate de pericolul covidului 
formulate de o serie mare de “cunoscători”. 

       Noi am luat subiectul în serios - izolare strictă, măști și vaccinare dublă când a fost 
posibil. Copiii ne-au aprovizionat, nu ne-am văzut nepoții și nici prietenii. 
Bineînțeles că n-a fost ușor din acest punct de vedere. Partea bună de care am profitat în 
timpul izolării a fost folosirea timpului pentru citit, scris, ascultare de conferințe în multe 
domenii (artă, istorie, religie etc) pe zoom, calculator, filme. 
Acum suntem eliberați de aproape toate interdicțiile. A rămas obligativitatea purtării de 
mască în interiorul instituțiilor. 

       Vreau să fiu optimist cu speranța  revederii într-un viitor nu prea îndepărtat. (generația 
noastră suferă de lipsă de timp) 
Momentan vă doresc sănătate și să vă puteți relua plăcutele voastre întâlniri colegiale. 
Cu prietenie, 

Ozy  

Ierusalim 05.06.2021 

 

Rubrica Corinei

Sursa : MECANICII’61, An 17, #177 iulie 2021 EE    Corina FIRUȚĂ 

 CORESPONDENȚĂ ÎN VREMURI TURBURI 

Click pentru Cuprins
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 Bancuri ….mortale
     Curtoazia Valeriu Pop 

Sursa : MECANICII’61, An 17, # 177 iulie 2021 EE    INTERNET  
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Click pentru Cuprins
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Sursa : MECANICII’61, Anul 175 # 175, mai 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)  

Airpt. Amsterdam .mp4 1,43 min          Curt. Victor Muntean 

Spada Joyeuse     .docx 7 pag      Curt. Valeriu Pop 

Amsterdam,altfel .ppsx 61 pag (*           Curt. Victor Muntean 

25 de orășele mici .ppsx 51 pag              ibidem 

Arta vitraliului .pps 55 pag                    Curt. Nicu Suruceanu 

Luna, coincidențe stranii .pdf 2pag      Curt. Valeriu Pop 

10 minuni mecanice . pps 10 pag            Curt. Corina Firuță 

Ierarhia capit. europene . pps 50 pag   Curt. Valeriu Pop 

Horațiu Mălăiele .pps 52 pag                   Curt. Dan Georgescu 

Despre Covid.E bine de știut .pdf.6pag   Curt. Valeriu Pop 

Parisul sec.XIV .pps 25 pag        Curt. Victor Muntean 

Federația Rusia . pps 46 pag              Curt. Nicu Suruceanu 

Arhitectură spendidă .mp4 0.47 min        Curt. Dan Georgescu 

(* Note de prezentare  în lb. română. 

Linck-uri WEB 

Sumar     .pps 350 pag 
  .docx.pdf 15 pag 

. mp4 1,9 min     

https://drive.google.com/file/d/1b7okTJ7GGkjvQMoij8byGcm33_wpm-gC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aFjQAiUUCYVrVr6b4wACkH7wkupIPCB7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/185loIkpTrzFIywW_Z27DUvyHtNbjFDRj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17PhylbQUr0OMDW9VD9I51GzSIfyWaZ_E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pXBNqGIjxTzrlJCKbUNGXPc-9e6rK7LV/view?usp=sharing
https://www.mecanicii61.ro/uploads/Luna.%20Coincien%C8%9Be%20sranii.pdf
https://drive.google.com/file/d/1epd8xQ_ogKcnHNFOrcMzlFFDhvd4Tpt6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pZuEpIIR6PclakZLHo7vLyuJmz-1goZG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pZuEpIIR6PclakZLHo7vLyuJmz-1goZG/view?usp=sharing
https://www.mecanicii61.ro/uploads/Despre%20Covid.pdf
https://drive.google.com/file/d/1zJ6Zmcqo1R5WI-6-e_FKeCYZ88rV-7VT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nox2MnNo9wI276FgRc7i9sqjp5YyX4tA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K4R66yAkjBZsO37ECMuAwemYE54Hbm9t/view?usp=sharing
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Click pe titluri pentru lecturare 

Adrian Popa 

Dezvoltarea tehnicii merge înainte. 
Vehicolul spațial lansat la 30 iulie 
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