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 M-am plictisit ! Este foarte adevărat că pe undeva, se poate invoca un adevăr  
elementar : este absolut normal, cel puţin, să mă plictisesc după un astfel de 

eveniment medical. Ce-aş mai putea spune ? Iată de ce m-am decis să uit un 
astfel de subiect. E de-ajuns că trebuie să-l suport în continuare. De ce să-l mai 

servesc şi altora care n-au nici-un motiv să-l suporte ? Concluzia, logic, este că 
trebuie să renunţ să o mai fac ! 
     Odată ajuns aici se ridică o probemă simplă, dar dificilă :   subiectele şi 

informaţiile din cuprinsul  rubricii să suscite suficient interes astfel ca cititorul să 
le aprecieze  şi  lectureze spontan. Om vedea ! 
 

     Se reia în media problema apocalipsei ! A fost necesar un interval – 7 ani – de 
cînd presa a făcut destul tărăboi pe un subiect atât de important  , “servit” cu 

generozitate caracteristică publicului larg : 
Apocalipsa  altfel denumit “sfârşitul lumii”,sau dacă vreţi al civlizaţiei adamice. 
Subiectul a ajuns să fie oferit publicului larg la ore de largă audienţă în emisiuni 

“de informare” care pretindeau  argumentat, că lumea va ajunge rapid – 6 ani – la 
sfârşit, în sensul încheierii ciclului exitenţial actual , urmat de  resetarea planetei 

şi, evident,  dispariţia umanităţii. 
Cred că subiectul este atât de important,încât deşi poate fi considerat drept unul 
politic sau aparţinând  unui grup deosebit de interese angajat de un interval de 

timp mai lung sau mai scurt, în lupta pentru supremaţia mondială,ne 
interesează, în cel mai înalt grad, pe toţi absolut . Iată de ce , fără să intru în 

detalii (argumente ale părţilor implicate) consider că-mi pot exprima opinia fără 
să mă abat dela deontologia asumată pentru  revista noastră. 
Personal sunt de părere că  Noam Chomski a fost genial când a scris celebrul său 

dialog al manipulării.....Vă sfătuiesc să-l citiţi ! (Cine doreşte , să-mi scrie pentru 
a-l primi pe e- mail; ar trebui afişat deasupra televizorului în fiecare cămin) 
Decalogul oferă fiecăruia oportunitatea , deloc de neglijat zic eu, să-şi formeze o 

opinie proprie în legătură cu ce vede, deloc întâmplător în fiecare zi,  la ore de 
audienţă ridicată, în cuprinsul emisiunilor  specializate difuzate de redacţiile   

televiziunilor.  
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M-am dus la această întâlnire încărcat de mărţişoare, pentru că peste două zile 

urma să fie întâi martie. Gândisem câte unul pentru fiecare colegă sau soţie de 
coleg. Când colo, surpriză: au venit doar patru doamne (Rodica Nicolescu, Nina 
Olaru şi Maria Stoian şi Ana Vanca) şi şapte colegi (Adrian Popa, Radu Stoian, 

Florin Drăgănescu, Constantin Marin, Marin Moise, Theodor Miron şi eu). Prin 
urmare, am fost, doamne şi domni, în total unsprezece persoane. Record negativ!  

Adrian Popa i-a dat un telefon preşedintelui nostru, Constantin Dumitru, care nu 
ne-a onorat cu prezenţa la ultimele două întâlniri, să-i dea raportul şi să-l întrebe 

dacă Asociaţia asta a noastră îşi mai are rostul şi dacă mai merită să ne întâlnim. 
Vă întreb şi eu pe voi, mai ales pe cei care aţi fi putut veni şi n-aţi făcut-o, ce rost 
mai are ea dacă nu reuşeşte să-şi strângă membrii, barem odată pe lună, cel 

puţin pe cei din Bucureşti, sănătoşi şi valizi? E evident că nu mai are nici un 
rost. 

Pentru întâlnirea din luna aceasta n-am avut nici revistă. Ea a apărut doar 
online, făcută din pasiune  de Radu Gruia,  dar nu şi pe suport hârtie. De ce? 

Pentru că Asociaţia nu are bani. De ce nu are? Pentru că membrii ei nu-şi plătesc 
cotizaţia şi nu ne pică de nicăieri vreo sponsorizare. Vă amintesc, cotizaţia este de 
200 lei pe an. Cam mare, recunosc. Unii dintre voi se vor întreba, pe bună 

dreptate, pentru ce să dăm aceşti bani? În afară de faptul că revista a apărut 
sporadic şi în afară de faptul că s-a organizat Revelionul de la Eforie Nord (plătit 

din alţi bani), ce altceva a organizat Consiliul Director al Asociaţiei pentru 
membrii ei?  Vă răspund eu: nimic. De fapt, este un Consiliu Director care există 
doar pe hârtie. Nu pot dovedi că în cursul anului trecut s-au întâlnit, organizat,  

barem odată,  ca  să pună la cale treburile Asociaţiei.   

Aceasta fiind situaţia, vă propun ca pentru marţea viitoare să facă cineva o colivă, 

s-o aducă la Intermacedonia, ca să consfinţim moartea asociaţiei. Locul popii, o 
să-l ţină unul pe care îl cheamă aşa, adică Popa Adrian. El, sărmanul, a fost cel 

care a înfiinţat asociaţia şi revista şi va suferi cel mai mult la decesul lor. 

Dacă însă, Comitetul Director se hotărăşte să se apuce de treabă, dacă membrii 

Asociaţiei se hotărăsc să-şi plătească cotizaţia, atunci ar mai exista o şansă să 
tragem această căruţă mai departe, iar coliva ce va fi adusă o s-o punem la 
frigider, în loc s-o mâncăm.  Cine e pentru această variantă este aşteptat marţea 

viitoare, la Intermacedonia, cu cel puţin o propunere de revigorare a Asociaţiei şi  
cu cel puţin 100 de lei, cotizaţia pe o jumătate de an.  

NR  Dixit ! 

 

 

  Marţi,  
  26 februarie 2019 
 Sursa : MECANICII’61, Anul 15, #149 , februarie 2019 EE                                 Artmiu VANCA 



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

 

 

 

 

 

 

 

Imagini surprinse de Mirel VANCA 

Şi prelucrate de Radu GRUIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socotelile ... La noi se traduce Nina 

Olaru şi Rodica nicolescu ! 

Dorel Miron şi Mirel Vanca. Chestie de oportunitate 



5                      Revista MECANICII’61, An 15, # 149, martie 2019 EE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surpriză ! Ani Vanca şi Moşu’DC. Mai ales că 

Moşu’ este în ultima vreme, o rara avis.  

„Duo Marini” : Costică şi Moise.+ 

Vanca.Treaba asta este în premieră 

absolută ! 

Maria Apostolecu şi Radu Stoian. 

Acord spontan. 
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Iarăși este vineri seara, iarăși mă apuc să scriu despre evenimentele 
săptămânii...Care săptămână, că au trecut vreo 3 de când am scris notițele 
precedente! Intenționam să vă povestesc despre zilele cu temperaturi turbate (sub 

-50 C!) din Chicago dar Radu G. a publicat deja o scrisoare adresată Corinei...și 

cu asta a luat smântâna de pe povestea asta pasionantă...De ce să mai scriu 

acum despre asta?  (NR.   Se mai întîmplă !) 

Continui numai cu două mențiuni, despre ceva ce urmăresc de vreo 30 de ani: 
clima globală este în schimbare...Asta o știți și voi, nu trebuie să spun eu...Dar eu 

am constatat asta de multe decenii când - ca sa mai găsesc zăpadă bună de 
schiat de revelion – a trebuit să mă duc la stațiuni situate pe munte din ce în ce 

mai sus...Ultima oară am fost în Alpi la Val d’Isere, la 2100 m...dar si acolo 
ghețarul care începea de la 2800 m înălțime în sus începuse să se topească și 

acea pistă de schi fusese închisă pentru întotdeauna... 

La schi se mai poate renunța, nu asta este problema cea mare: problema cea 

mare ar fi încetinirea sau oprirea curentului de apă marină Gulf Stream, care 
aduce apă caldă – și grea, din cauza concentrării mari de sare în ea - din zona 

ecuatorului pe lângă coasta engleză și apoi pe lângă Norvegia până la Capul 
Nord...asigurând o viață plăcută în toată Europa, începând cu Germania...La 
Capul Nord curentul acesta se întâlnește cu apa topită din ghețari de la polul 

Nord, care este mai dulce, mai rece și mai ușoară, din cauza conținutului redus de 
săruri. Apa caldă și sărată se răcește și „cade” pe fundul oceanului Atlantic, pe 

unde curge înapoi spre Ecuator...Dacă acest circuit natural va fi întrerupt – 
fiindcă cantitatea de apă dulce venită de la Polul Nord va deveni prea mare în 
urma topirii rapide a ghețarilor – atunci afluxul de căldura către nordul Europei 

va înceta, țările scandinave vor fi acoperite de gheață, agricultura va deveni 
imposibilă în Germania, temperatura medie în România va scădea simțitor...Deja 

curentul Gulf Stream a slăbit cu câteva procente...dar asta încă nu se face 
simțit... 

Nu este de glumit cu schimbarea asta climatică...Viața ar putea deveni imposibilă 
sau foarte grea și acolo unde m-am născut eu și unde trăiți voi acum...Fenomenul 
deja nu mai poate fi evitat, singura speranța este ...să apară după ce noi nu vom 

mai fi...! Dar nici asta nu este o soluție acceptabilă, fiindcă noi lăsăm în urmă 
copii și nepoți... 

Nu este bine, viitorul...nu este roz! 

* 

Sursa: MECANICII’61, Anul 15, # 149, martie 2019 EE,                                          Radu MIHALCEA 

Notiţe deVineri 

                Seara (2) 



7                      Revista MECANICII’61, An 15, # 149, martie 2019 EE 

 

De fapt am vrut să încep salutând revenirea lui Radu G. la masa 
redacțională...Revista mi-a (poate chiar ne-a) lipsit...și nu pot decât să mă bucur 
de însănătoșirea grabnică a colegului nostru: Bravo Radule , bine ai re-venit! 

De fapt trebuie să remarcăm că...am rămas puțini, am mai rămas numai o mână 
de oameni...Generația noastră și-a trăit traiul, și-a mâncat mălaiul...Privind 

înainte nu ne rămâne decât să ne gândim...la cel care va rămâne ultimul și...va 

stinge lumina gazetei Mecanicii61...care ne-a încălzit inimile timp de două 
decenii... Dar până atunci...să ne bucurăm intens de fiecare apariție, de fiecare 

întâlnire...căci fiecare dintre ele ar putea să fie... ultima! Să trăim intens ce ne-a 
mai rămas din viața asta...asta ar fi datoria noastră de octogenari, acum...!  

În legătură cu pierderile...vreau să vă mai povestesc câte ceva...Zilele trecute am 
pierdut un prieten prețios... 

* 
În primăvara lui 1997 vroiam să particip la congresul Academiei Româno-
Americane de Științe și Arte, care avea loc în Montreal / Canada...Ajunsesem cu 
întârziere la sala unde avea loc deschiderea congresului și stăteam în partea de 
sus a amfiteatrului, căutând cu privirea un loc unde să mă așez, printre cei vreo 

300 de participanți, în mare parte necunoscuți...M-am simțit atras către un 
bărbat cam de vârsta mea, care stătea puțin izolat la marginea culoarului din 

stânga amfiteatrului, cam în rândul al zecelea...M-am dus la el, i-am spus în 
șoaptă „Bună ziua!” și m-am așezat pe scaunul rămas liber...Așa l-am cunoscut pe 
Nicolae Filipescu, care urma să-mi devină un prieten bun și apropiat... 

Aseară am primit de la soția lui un email cu titlul „O știre tristă”...Am crezut că 

nu pot să citesc mai departe... mi s-a strâns inima...Cu numai două luni în urmă 
locuisem la el în casă și am mers împreună la Ambasada Română din 

Washington, unde Rodica a primit medalia România 100...! Nicu murise subit cu 
o zi mai înainte, în timp ce juca tenis...Cel puțin moartea i-a fost ușoară, că 

viața... 

Viața lui a fost una dintre acelea extraordinare, așa cum au avut puțini români, 

puțini oameni de știință...A terminat Politehnica din București - ce putea să fi 
urmat altceva, decât această teribilă Politehnică, care ne-a format și pe noi? – cu 
puțin după terminarea războiului...Aici el a făcut o greșeala minoră, pe care i-am 

iertat-o chiar de când l-am cunoscut: studiase Chimia, nu Mecanica...Eh...treacă 
de la mine...Sper că sunteți de acord, nu? Tot Politehnician, de al nostru, nu? 

Schimbarea politică din România nu i-a convenit...nici lui, nici familiei lui...tatăl 
fiind fost consilier economic in Ministerul de Finanțe...deci o capacitate 

managerială și financiară deosebită dar aparținând timpurilor care tocmai 
apuneau...Încă nu se construise zidul din Berlin și pe acolo încă se circula liber 

din sectorul rusesc în cel american...Nicu se hotărăște să-și încerce norocul...și 
după multe peripeții ajunge în sectorul american...bazându-se și pe cunoștințele 
lui de limbă...germană, pe care le avea din familie. În afară de pașaport si de o 

copie a unei publicații științifice făcute în revistele românești ale timpului nu avea 
nici-un act la el...Americanii au presupus că el ar fi un potențial spion și nu i-au 

făcut  formele să emigreze mai departe...dar îl angajează ca inspector al 

depozitelor de armament chimic din Europa...fiindcă aveau nevoie de 
chimiști!...Așa că...cumva au acceptat publicația în limba română ca dovadă a 

studiilor lui superioare...!  
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Nicu, încă de pe atunci un tip foarte inteligent și descuiat, a observat niște 

nereguli în acele depozite, le-a semnalizat superiorilor și a propus și 
îmbunătățirile necesare...așa că americanii au început să-l ia în serios ca 
specialist și – după un an – au aprobat cererea lui de a emigra in USA...Teribil, 

nu? 

Ajuns la New York fără un ban în buzunar...se întreabă...încotro? Unul dintre 
militarii cu care el lucrase în Europa și se întorsese acasă, la Washington, i-a 
oferit temporar un acoperiș deasupra capului și puțin sprijin material... „Stabilit” 

în Washington...apare din nou întrebarea... acum...încotro? 

Chimist fiind...trebuia să încerce recunoașterea studiilor lui din România și asta 

se putea face numai de către o facultate de specialitate...Se duce la Facultatea de 
Chimie a Universității George Washington din Washington DC...dar aceștia nu 

sunt dispuși să-l ia în considerație ca absolvent al unei facultăți din România pe 
baza unui document eliberat de armata de ocupație americană din... Germania! 

Logic, nu? 

Dar îl angajează ca laborant...ca să spele eprubetele folosite de către doctoranzii 
care-și pregăteau lucrarea de doctorat...Aceștia observă calitățile lui înnăscute de 

cercetător și-l recomandă pentru recunoașterea diplomei românești...dar 

facultatea nu putea să-i dea o diplomă americană numai pe baza unor 
recomandări!!...Necăjit de nereușită...laborantul Nicu se înscrie la...doctorat și... 

este acceptat! Fiindcă nu existau burse pentru doctoranzii neamericani el rămâne 
să-și câștige pâinea lucrând ca laborant...! Probabil că asta a fost singurul caz de 

acest fel din toată istoria USA! 

După trei ani își ia doctoratul și este reținut la universitate ca asistent 

profesor...Ăsta a fost un prim pas către o carieră strălucită... 

La Oficiul Pentru Străini din cadrul Administrației de Stat întâlnește o fată care-l 
impresionează, îi face curte vreo 3 luni de zile...și după așa de puțin timp...se 
însoară cu Louise! Rapid băiat, nu? Se hotărăște repede... 

În calitate de cap de familie...avea acum responsabilitatea pentru situația 

materială... care nu era formidabilă nici pentru un profesor plin, grad la care 
ajunge după numai trei ani...Cei care câștigau bine erau medicii...dar el nu era 
decât un chimist...Așa că...fiind profesor de chimie...se înscrie ca student la 

Facultatea de Medicină a aceleiași universități ...și după 4 ani termină – cu mult 
entuziasm - cursurile și devine medic. Mai lucrează încă trei ani ca profesor 
universitar de... chimie timp în care se specializează în Obstetrică și Ginecologie... 

La terminarea specializării este reținut ca profesor și la Facultatea de Medicină – 
acum devenise titular la doua catedre - ...și își deschide și un cabinet medical 

particular... Formidabil, nu?  

Problema materială fiind acum rezolvată, Nicu se dedică cercetărilor în ambele 

domenii în care avea calificarea de profesor universitar...După ani de zile de 
activitate intensă este acceptat ca membru al Academiei de Științe Medicale a 
USA iar după 1990 devine și membru corespondent al Academiei Române...Își 

petrece fiecare concediu în România, operând de dimineața până seara la spitalele 
din București...și anume cazurile cele mai complicate de obstetrică și 
ginecologie...Îl cunoaște pe prof. dr. Emil Constantinescu înainte ca acesta să 

devină președinte și îl sprijină puternic...Publică numeroase articole în – pe atunci 
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revoluționara – Revista 22 și mă introduce și pe mine la redacția acestei 
reviste...În USA .devine „medicul de casă” al Ambasadei Române și asistă la 
nașterea tuturor copiilor salariaților...cărora nu le lua nici-un ban pentru aceste 

servicii...Pasionat de politică se lasă antrenat în numeroase discuții în legătură cu 
aderarea României la UE și ulterior și la NATO...În anul 2000 este decorat cu 

Medalia pentru Merit în clasa Comandor pentru serviciile aduse României...Eu 
am primit-o pe a mea numai patru ani mai târziu, în 2004.... 

Când a împlinit 82 de ani – în urmă cu doi ani – s-a hotărât să iasă la pensie dar 
mi se plângea mereu de lipsa de activitate după ce a predase cele doua cabinete 
medicale – între timp mai deschisese încă un cabinet! – fetelor lui, ambele medici 

ginecologi...Mai ales îi lipsea cursul de tehnică modernă (!!) la care le vorbea 
studenților despre inteligența artificială, despre aplicarea mecanicii cuantice în 

dezvoltarea calculatoarelor...și despre multe alte teme...care nu aveau nicio 
legătură cu ...obstetrica și ginecologia! El devenise un intelectual multilateral, cu 
preocupări intense, creative în multe domenii ale științei...  

Ceea ce ne-a apropiat și ne-a transformat în prieteni a fost tocmai multitudinea 
preocupărilor noastre...Și eu aveam două profesorate dar în domenii pe care el nu 

le cunoștea: economie și mecanică...Și eu îmi luasem doctoratul în economie în 

timp ce eram ...profesor de Mecanică...O aiureală întreagă la noi amândoi, dar o 

aiureală care ducea la vederi foarte largi asupra a ce se întâmplă politic, 
economic și social în jurul nostru... 

Educația lui germană și experiența mea de viață din Germania ne-a apropiat 
foarte mult, amândoi având un fel foarte reținut dar foarte profund de a reacționa 
la și de a înțelege evenimentele contemporane. În cadrul Academiei Româno-

Americane – în care eram amândoi membri – au apărut – în urmă cu mai mult de 
un deceniu – niște probleme de management financiar...ca să formulez asta foarte 

politicos...Nici unul dintre noi nu s-a amestecat în rezolvarea acestor probleme 
iar până la urmă s-a găsit o soluție... incomplectă – ca să formulez asta din nou 
foarte politicos...Părerile noastre – de origină germanică - coincideau în proporție 

de 90% dar difereau de cele ale responsabililor financiari în proporție de ...tot 
90%...așa că și aceasta asemănare ne-a apropiat mult... 

El cânta foarte bine la pian și era foarte mulțumit de asta...eu cântasem cândva la 
fel de bine dar nu mai exersasem de decenii...În schimb adunasem o experiență 

uriașă ascultând interpreți celebri așa că discuțiile noastre despre...politică se 

terminau întotdeauna cu aprecieri asupra stilului interpretativ al lui Sviatoslav 
Richter, al lui Radu Lupu sau al Marthei Argherich, toți pianiști celebri ai 

vremurilor noastre de maturitate. Ultima noastră discuție a fost despre greșeala 

pe care o făcuse pianistul rus Evghenii Kissin dând un recital în sala operei din 
Chicago...sală construită pentru spectacole de operă și nu pentru recitale...De aici 

a urmat o discuție pasionată despre geometria optimală a sălilor de spectacole 

muzicale – geometrie diferită pentru cazul spectacolelor de operă sau pentru 
concerte ale unei orchestre – și s-a terminat cu o apreciere critică a noii săli de 
operă din Beijing – pe care o vizitase și el – care avea o arhitectură formidabilă dar 

o acustică mizerabilă...De la asta am trecut la analiza criticelor aduse noii săli de 

concerte din Hamburg / Germania, construită – foarte original – deasupra unui 
depozit de cereale din portul orașului, cu o arhitectură uluitoare dar despre care 

dirijorii spun că are o acustică deficitară... 
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Discuții de acest gen – ca să nu mai amintesc pe cele de la sine înțelese despre 

evoluția social-economică a României postrevoluționare – au constituit pe de o 

parte baza legăturilor noastre de prietenie...Pe de altă parte ele au constituit 
delicatețea, dulceața vieții mele după rezolvarea problemelor zilnice, care nu au 

fost puține...  

Eu am găsit întotdeauna interesant să pătrund adânc în realitățile contemporane 
și să găsesc mecanismele ascunse care determină evoluția societății, a științei, a 
relațiilor între oameni...Viața mi-a oferit mereu cazuri fascinante pe care să le pot 

întoarce pe față și pe dos, să le analizez, să le desfac în bucățele până ce ajung la 
rădăcina lucrurilor și a faptelor, la rădăcina ultimă dincolo de care nu mai este 

nimic...Pe de o parte aceste rădăcini sunt foarte depărtate de problemele zilnice, 

pe de altă parte sunt complet necunoscute multor oameni cu toate că unora le 
determină chiar soarta...Analizez aceste fragmente de soartă umană cu pasiune și 

dedicație uneori chiar și ani de zile...până găsesc soluția, explicația finală cu care 
se poate înțelege totul, se poate rezolva totul... 

După aceea...trec la acțiune...Activitățile – sau numai propunerile - mele sunt de 

regulă originale, nemaiîntâlnite – de multe ori revoltătoare -  deschid perspective 
noi și merg foarte departe în viitor... Uneori îmi trebuie numai săptămâni pentru o 

schimbare radicală a unei relații, a unei situații, a unei activități, fie și a familiei – 
de exemplu mutarea recentă într-o altă casă - a unei întreprinderi...Așa am lucrat 

toată viața, așa continui și acum...și așa a trăit și a lucrat și Nicolae Filipescu...În 
aceasta a constat trăinicia relațiilor noastre... 

Desigur că această atitudine ne-a adus și dezavantaje: o oarecare izolare (în 
mijlocul oamenilor), o oarecare înstrăinare, uneori chiar ne-acceptanță – o să vă 
povestesc și despre asta – dar la urmă, după ce găsim soluția sau calea de urmat 

apare o satisfacție imensă...și o poziție de vârf în domeniul respectiv...Asta ne-a 
răsplătit înzecit pentru neînțelegerea pe care a trebuit uneori s-o suportăm...Asta 

l-a răsplătit și pe Nicu în viața lui 

profesională...În această încercare de a descifra 
necunoscutele vieții ne-am sprijinit unul pe 

celălalt, ne-am sprijinit pe colaborarea delicată și 
creativă a altor câtorva prieteni de excepțională 

valoare...Nu sunt mulți aceia, sunt numai câțiva 
dar contribuția lor este extraordinară și ne-a 

făcut întotdeauna o imensă plăcere să ne 
întâlnim și să discutăm într-un mod original 
despre probleme importante... Prin dispariția lui 

Nicolae Filipescu grupul acestor amatori de 
analize delicate s-a redus simțitor...Ce pierdere 

imensă este asta pentru mine...!Dumnezeu să-l 

Odihnească-se în pace! 

Împreună cu Rodica în casa lui Nicolae 
Filipescu, cu ocazia Aniversării României 
la Ambasada Română din Washington, 
noembrie 2018. 
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Adio, cu respect, domnule profesor! 

- în loc de necrolog, la „plecarea” colegului nostru  Gheorghe CALEA - 

La fine de an 2018, mai exact pe 28 decembrie, a luat drumul fără întoarcere şi 

colegul nostru Gheorghe CALEA, decanul de vârstă ”en titre” adică dintre cei 
„rămasi”, unul dintre veritabilii „veterani”.  

 Profesorul Gheorghe Calea ar fi înplinit în ianuarie acest an, 88 de ani, dar 
a fost să plece, fiind unul dintre  cei cinci profesori universitari – produse ale 

promoţiei noastre. 

 Sfârşitul – ca şi întreaga lui viaţă familială şi profesională – s-a petrecut 

într-un modest anonimat (din punctul de vedere al promoţiei noastre). 

 Noi, colegii nu prea l-am cunoscut pe omul Gheorghe Calea  (poate şi 
pentru faptul că el nu ne-a oferit ocazii), deaceea ne-am bucurat enorm să aflăm 
– chiar posrmortem – cât de apreciat, de stimat, de iubit a fost de cei care i-au 

fost aproape în Politehnică – locul său de muncă de o viaţă. După ce afli  astfel de 
aprecieri, cum  să nu te mândreşti că „ a fost unul de-al nostru”. 

 Merită să reamintim câteva repere biografice . Copilul de 16 ani Calea 
Gheorghe a hotărât să plece de acasă pentru a uşura povara familiei (erau zece 

fraţi) şi părăseşte satul natal, Stroieşti –Argeş unde terminase în anul 1945 
şcoala elementrară şi se opreşte la Braşov. În anul 1947, dă examen de admitere 
la Şcoala Industrială IAR (Industria Aeronautică Română), poate una dintre cele 

mai prestigioase şcoli de meserii in ţară, concursul fiind de maximă exigenţă (1 
admis la 20 de concurenţi) şi reuşeşte. După absolvirea şcolii în anul 1951, a 
lucrat ca strungar şi mai apoi ca laborant în laboratorul de metalurgie fizică,  

până  în anul 1956, când a plecat la Bucureşti. 

 Intre timp, a urmat în paralel cursurile Liceului Industrial nr.1 din Braşov, 
astfel că îndeplinea condiţiile de a putea să se prezinte la admiterea în 
învăţamântul superior. Nu evită să beneficieze şi de cursul de pregătire de o lună 

care se ţinea la Căminul Studenţesc 303. Deci, optase pentru Politehnică. Se 
înscrie la examen şi este declarat admis. În anul trei, a optat pentru „Maşini 
Unelte şi Scule”, iar la absolvire, este repartizat de Comisia Guvernamentală, în 

învăţământul superior, la Institutul Politehnic Bucureşti, Catedra de Tehnologia 
Materialelor (şef de catedră la data aceea era profesorul Andrei Petrovici).  

 În cariera didactică universitară, a urcat – una câte una – toate treptele 
profesionale până la prof. dr. ing. şi profesor emerit. 

Gheorghe Calea 

    Sursa : MECANICII’61, Anul 15, # 149, martie 2019 EE,                                             Adrian POPA              
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 Astfel, colegul nostru Gheorghe Calea a ajuns să se prezinte la finiş (28 

decembrie 2018), în faţa Judecătorului Suprem cu un bilanţ valoros. 

 A fost înmormântat la Cimitirul Dămăroaia, lăsând în urmă doi copii (o fată 

şi un băiat), despre care el nu ne-a vorbit niciodată.  

 

UN ZÂMBET ŞĂGALNIC 

(În memoriam Prof. Univ. Dr. Ing.Gheorghe Calea) 

...Eram student în primul an la facultatea T.C.M. (azi-I.M.S.T.) și în semestrul doi, 
la laboratorul de Tehnologia Materialelor, care se ținea într-un local de pe Calea 
Victoriei, ne învăța cineva într-o șalopetă albastră „cum să ținem pila când vrem 

să ajustăm ceva”. 

 Era mereu cu un zâmbet pe buze, un zâmbet șăgalnic ce te îmbia și pe tine 

să râzi odată cu el. Am crezut că este un student din anii mai mari care făcea ore 
de laborator cu noi, un student mai zglobiu, îndrăgostit de tehnologie și de viață. 

Aveam să aflu puțin mai târziu că, de fapt era asistentul CALEA GHEORGHE, cu 
care făceam laboratorul de tehnologie și care mereu avea pe buze același zâmbet 
șăgalnic pe care l-am văzut prima dată la el, un zâmbet de încurajare, un zâmbet 

de prietenie, un zâmbet de respect al interlocutorului. 

...Anii au trecut și am devenit colegi, la catedra ”Tehnologia Materialelor”. Am 

reîntâlnit același om blând, cu o vorbă bună pe buze și un suflet deosebit, cu 
același zâmbet șăgalnic și încurajator în care se acumulau toate dorințele noastre, 

necazurile noastre de începători, cerințele noastre, rugămințile și pretențiile 

noastre. 

 ...A fost norocul meu, pentru că imediat m-a și adoptat, mai ales când a 

aflat că sunt ”oltean de-al lui” de la Horezu, el fiind din Slătioara. Cu mare grijă, 
cu mult tact, după o strategie numai de el știută, m-a învățat tehnologie, m-a 
învățat cum să abordez o problemă, m-a învățat cum să fac cercetare, cum să 
scriu o lucrare științifică, cum să scriu o carte, în câteva cuvinte, m-a învățat 

„cum să fiu un  cadru didactic bun și apreciat de studenți și de colegi.” 

 Mereu, un zâmbet șăgalnic, o privire vie, care alimenta cu Lumină pe cei 

din jurul său, pe studenți, pe colaboratorii săi și mai ales pe toți interlocutorii săi. 
A parcurs toate etapele specifice promovării în învățământul superior: preparator, 

asistent, șef de lucrări, conferențiar, profesor, conducător de doctorat și profesor 
emerit rămânând același cadru didactic simpatic dar și sobru, exigent cu el însuși 
dar și cu cei cu care lucra, înțelegător și plin de solicitudine, pasionat cercetător 

cu o pregătire profesională excelentă. 

 A parcurs, tot cu zâmbetul pe buze, toate treptele administrative specifice 
unei catedre universitare: șef de laborator, șef de disciplină, șef de colectiv de 
cercetare și șef de catedră, rămânând același om echilibrat, drept, imparțial, 

împăciuitor și iertător, diplomat, profund atașat valorilor umane și mai ales un 
zâmbet șăgalnic în mijlocul unor vremi care nu mereu au fost favorabile, nu 
mereu au fost pline de realizări și bucurii, unor vremi care de multe ori trebuiau 

învinse, trebuiau topite în adevăr, luciditate, curățenie sufletească și mai ales în 
înțelegere. 
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 Am fost mereu lângă Profesorul Calea, cu gândul curat și cu fapta 
împlinită, am crescut împreună și în sfaturile sale și m-am agățat de zâmbetul lui 
șăgalnic, tot timpul prezent în viața mea, în viața noastră și în viața catedrei. Am 

fost împreună în diferite comisii de admitere, am făcut împreună orarii, ștate de 
funcțiuni, programe analitice, programe de învățământ, programe de cercetare, 

comisii de doctorat și oricare problemă legată de activitatea în învățământul 

superior îngineresc. 

 Profesorul universitar GHEORGHE CALEA a desfășurat o activitate 
didactică și de cercetare deosebit de bogată cuantificată în 34 cărți scrise pentru 
specialiștii din industria constructoare de mașini, 286 lucrări științifice publicate 

în diverse reviste de specialitate sau în volumele unor conferințe, 21 contracte de 
cercetare, 11 brevete de invenție și în îndrumarea a numeroși absolvenți și 

doctoranzi. A condus și finalizat 28 doctori ingineri, mai ales în domeniul creșterii 
disponibilității pieselor și produselor din industria constructoare de mașini. 

 Recunosc slăbiciunea mea de-a nu ajunge nicicând la calmul și tactul 
Profesorului Gheorghe Calea, la diplomația lui, la puterea lui de a depăși 
greutățile, răutățile și vorbele grele cu multă, multă înțelegere, toate topindu-se în 

acel zâmbet șăgalnic existent pe buzele lui, în acel zâmbet al răbdării, al așteptării 
și mai ales al cunoașterii, al experienței de viață și al înțelepciunii. 

 Profesorul universitar Gheorghe Calea a rămas imprimat în sufletele 
noastre, în sufletele celor care l-au cunoscut ca un ZÂMBET ȘĂGALNIC ce te 

îndeamnă la a te bucura, a căuta mereu noul, a cerceta, a scormoni în lumină, a 
înțelege, a iubi, a ierta, adică a trăi cu adevărat oricare clipă. 

El este și va rămâne prezent oricând și oriunde se vor rosti cuvintele T.M.S.-

I.M.S.T.-U.P.B.: Profesorul de tehnologie Gheorghe CALEA. 

Avea pe buze un zâmbet șăgalnic 
Și în privire franjuri de Lumină. 

Părea a fi un student zburdalnic 
Ce cu știința lui pe colegi îi domină. 

 

   El ne-a spus prima dată despre tehnologie, 
   Cum să folosim pila când vrem o ajustare. 

   În turnarea metalelor era o antologie, 
   În cuțitele-roată avea chiar atestare. 

 

Ne întâmpina cu zâmbetul pe buze 
Într-un halat albastru ca o șalopetă, 
Ne-ndemna să fim harnici ca niște buburuze 

Pentru-a cânta în tehnică și nu la trompetă. 

 

   A fost profesorul meu de tehnologie, 
   Apoi colegul meu peste cincizeci de ani. 
   Era plin de snoave dar și de pedagogie. 

   Era dintr-o bucată, provenea din țărani. 

 
Descindea din țăranii de la Slătioara 

Și pe frunte avea sudoare din muncă, 
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În privirea lui se năștea primăvara, 

Era uneori aprig și tare ca o stâncă. 

 
   Era un patriot și-un iubitor de țară, 

   Un însetat de adevăr și de dreptate. 
   Din smerenie și muncă și-a făcut o scară 

   Pe care a urcat mereu cu multă demnitate. 
 
Am format mulți ani un triou cunoscut, 

Format din doi ”Georgică” și-un ”Florică”. 
În cercetare-a fost de toți recunoscut. 

Pentru el tehnologia era o floricică. 

 
   Profesorul Calea a plecat dintre noi 
   Într-o zi de iarnă aspră și geroasă, 
   Ne-a lăsat prea triști și în Suflet goi 

   Dar a rămas în noi amintire duioasă. 

 
Profesorul a fost un ocean de știință 

Ce ne-a-nvățat pe toți cum să cercetăm, 
Cum să fim ingineri de bună credință, 
Cum să căutăm noul și cum să cugetăm. 

 
   Profesorul a fost munte de inteligență, 
   Un iubitor de Viață, un mare scriitor. 

   Deviza lui era ”totul prin competență”. 
   Pentru progres și știință era un luptător. 

 
Profesorul a fost fluviu de bunătate, 
Chiar dacă uneori nu a fost înțeles. 

Îi ajuta pe toți, nu avea răutate, 
Era echilibrat și nu făcea exces. 

 
   Pentru doctoranzi era bibliotecă vie. 
   Mereu în pas cu vremea, cu gându-n viitor. 

   La el găseai orice ca-n enciclopedie. 
   Îți dăruia din Suflet, era un visător. 

 

 
Pentru mulți a fost deschizător de drum. 

Sfătuitor curat și-adevărat părinte. 

În inima lui catedra era ca un  album. 
Știa bine trecutul dar și mersu-nainte. 

 
   Dar Viața e scurtă și lumea e nedreaptă. 
   Când ești puternic, ai peste tot amici. 

   Când ești fără putere și-o Viață înțeleaptă 
   Ești părăsit de toți, ai numai inamici. 

 
Profesorul Calea a plecat dintre noi 
Fără resentimente și iertându-i pe toți, 
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Chiar dacă uneori am fost cu el prea răi 
Și nu l-am înțeles fiind doar roboți. 

    

  Te rugăm Doamne să-l acoperi cu marea Ta milă, 
  Să-l așezi în grădina cercetărilor sale, 

  Să ții Doamne, cont de-a sa Viață umilă, 
  Să-i dai odihnă veșnică pe cărările Tale! 

 

                                                         Prof.univ.dr.ing.Gheorghe Amza. 
                                                              Februarie 2019 
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                                                                                                        Radu STOIAN 

                                                                                                                

Anul trecut, pe 20 noiembrie, Rodica Pop Florea a trecut la cele veşnice. Vestea a 

aflat-o Nina Olaru, destul de tîrziu. 

Eu am devenit coleg de grupă cu Rodica Pop în Anul IV de studii. 

Exigentul profesor Mihai Renert, care ne preda cursul de bază pentru pregătirea 

noastră profesională, respectiv Calculul şi Construcţia Utilajului Chimic, i-a cerut 

să aprofundeze materia. 

Rodica Pop era o colegă liniştită, conştiincioasă, nu lipsea de la cursuri sau 

seminarii. Am trăit  într-o ambianţă plăcută în ultimii doi ani de studenţie 

petrecuţi împreună cu toţi colegii. 

Înainte de terminarea facultăţii, Rodica s-a căsătorit cu inginerul Florea, 

absolvent al aceleaşi specialităţi (Utilaj Chimic) în anul 1960. A fost repartizată la 

Intreprinderea 23 August, unde şi-a făcut stagiatura şi a lucrat 30 de ani, până 

când s-a pensionat. Împreună cu inginerul Florea, au  avut doi copii, un băiat şi 

o fată, de la care au trei nepoţi. 

Rodica Pop şi soţul ei s-au preocupat să dea copiilor lor o educaţie solidă. Atât 

fata cât şi băiatul au studii superioare. 

Îmi aduc aminte, când colegul nostru Drăgănescu Florian, la vremea respectivă 

şeful Catedrei T.C.M. la Facultatea de Mecanică, a ajutat-o dezinteresat pe fetiţa 

Rodicăi Pop Florea,  să-şi facă Lucrarea de diplomă. Om altruist şi minunat, cu 

frica lui  Dumnezeu, acest coleg Drăgănescu! 

Soţii Florea, în perioada cât au lucrat la Intreprinderea  23 August, au obţinut 

din fondul locativ al Gospodăriei de Partid Secctor 3, cu aprobarea primarului 

sectorului, un apartament în zona rezidenţială la Piaţa Victoria, aproape de sediul 

guvernului. 

După ce au avut loc evenimentele din decembrie 1989, soţii Florea au fost obligaţi 

să înapoieze apartamentul proprietarului expropiat. Procesul de restituire a durat 

câţiva ani, timp în care peste capul Rodicăi s-a abătut altă nenorocire. 

Soţul ei ing. Florea a decedat, lăsând-o văduvă cu doi copii. Instanţa supremă, 

conform prevederilor legii, a dat câştig de cauză proprietarului, iar Rodica a 

obţinut un spaţiu impropriu de locuit în oraşul Predeal, Zona Cioplea. 

In memoriam: A „plecat” şi colega  

RODICA  POP 
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S-a chinuit câţva ani să reziste frigului şi unei alimentaţii precare (deoarece mica 

cabană unde a mutat-o proprietarul era departe de sursele de aprovizionare cu 

alimente) timp în care starea ei de sănăătate s-a deteriorat. 

Rodica Pop devenise supraponderală, iar deplasările pentru asigurarea 

necesarului minim ca să trăiască erau tot mai dificile (a avut noroc cu un vecin, 

un om cu suflet generos,  care o mai ajuta sporadic)  . 

Acum vre-o zece ani s-a mutat în Bucureşti, într-o cameră cu acces la bucătărie, 

pe str. Livani nr. 29, la Rond, în Rahova, sector 4. Camera se afla la et. I, într-un 

bloc vechi, cu acces dificil pe scări. 

Starea de sănătate a colegei noastre contina să se deterioreze. Situaţia s-a 

complicat şi mai mult acum patru ani când a căzut pe scări şi a făcut fracturi 

multiple. 

A rămas prizonieră în casă, singurul ajutor care îl primea era din partea fetei, 

care la rândul ei era măritată, trebuind să aibă grijă de familia ei, copil şi soţ. 

Calvarul a continuat; Rodica a suportat cu multă demnitate, deşi a dus o viaţă 

aproape imposibilă, până când Dumnezeu a luat-o la el, curmându-i chinurile şi 

mizeria pe care le îndura zilnic. 

Din punct de vedere profesional Rodica era bine cotată la ăntreprindere. A lucrat 

ca inginer tehnolog, iar în ultimii ani de activitate, datorită cunoştinţelor şi 

experienţei căpătate în fabrică, a fost repartizată la un birou format din câţva 

ingineri, care aveau sarcina să conceapă soluţii şi direcţii pentru creşterea 

producţiei şi a productivităţii muncii. În anul 1991, a beneficiat de Decretul emis 

de autorităţile statului şi s-a pensionat. 

Încercând şi eu să fac o „statistică pe catalog”, constat că din grupa de Utilaj 

Chimic 573, din 18 absolvenţi care am pornit să înfruntăm viaţa în anul 1961, 

mai suntem în viaţă doar 8. Balanţa înclină spre cei care ne-au părtăsit şi au 

trecut la cele veşnice.  

Dumnezeu s-o odihnească în Pace şi Lumină ! 
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1. Trei planete asemănătoare cu Pământul 

Prima de pe lista noastră de descoperiri științifice se referă la univers. Astronomii 

au descoperit nu una, ci șapte planete în afara sistemului nostru solar. 

A ceste planete se învârt în jurul unei stele minuscule, numite „TRAPPIST-1”, la o 

distanță de aproximativ 40 de ani-lumină. Trei dintre acestea se află în ceea ce 

NASA numește „zona locuibilă”, adică un areal în care există condiții pentru 

existența apei și a vieții. 

2. O crevetă atât de zgomotoasă, încât a fost botezată după numele 

unei trupe rock 

Pe coasta pacifică a statului Panama, oamenii de știință au descoperit un nou tip 

de crevetă-pistol. Creatura folosește gheara mare și roz cu care este dotată pentru 

a produce un zgomot atât de mare, încât poate paraliza (sau chiar ucide) peștii 

mai mici. 

De fapt, zgomotul creat de gheara animalului poate atinge 210 decibeli. Prin 

comparație, un concert zgomotos produce între 110 și 140 de decibeli. 

Oamenii de știință care au descoperit creveta au botezat-o Synalpheus pinkfloydi, 

inspirați de dragostea lor pentru trupa rock Pink Floyd. 

3  O moleculă care oprește îmbătrânirea celulelor 

Această remarcabilă descoperire științifică ar de-a face cu domeniul geneticii. Pe 

măsură ce înaintăm în vârstă, celulele bătrâne și cele vătămate se acumulează în 

țesuturi și pot determina apariția bolilor asociate cu îmbătrânirea. 

Oamenii de știință din Olanda au dezvoltat o moleculă care epurează aceste 

celule. Când molecula a fost testată pe șoareci bătrâni, blana lor a crescut din 

nou, iar funcția renală s-a îmbunătățit. 

Mai mult, șoarecii în vârstă puteau să alerge de două ori mai repede decât șoarecii 

netratați. Aceasta este o realizare epocală în domeniul fenomenului îmbătrânirii. 

De pe Internet, 
şi nu Numai ! 

Sursa: MECANICII’61 Anul 15, #149 martie 2019 EE                                             Internet                            
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4. Piele aplicată cu spray-ul pentru victime cu arsuri 
 
Savanții din domeniul biomedicinei au creat un dispozitiv care pulverizează celule 

stem pe răni și ajută la creșterea unui nou strat de piele sănătoasă în doar patru 

zile. 

Firma de biotehnologie RenovaCare a obținut recent un brevet de invenție pentru 

„SkinGun”, dispozitiv pe care l-a folosit cu succes în tratarea a zeci de arsuri. 

Dispozitivul este unul revoluționar și care ar putea ajuta la eliminarea procesului 

de grefare a pielii, care este dureros și lasă cicatrici. 

 

5. Veninul de păianjen  ar putea trata leziunile produse de accidentele vasculare. 

Mușcătura păianjenului Atrax robustus, care trăiește în Australia, te poate ucide 

în 15 minute, dacă nu este tratată cu promptitudine. Însă oamenii de știință au 

descoperit că o peptidă din veninul acestui păianjen protejează celulele cerebrale 

în pericol de a fi distruse de un accident vascular. 

Iar asta se întâmplă chiar dacă veninul este administrat la opt ore după accident. 

Dacă tratamentul va da rezultate în urma testării pe oameni, această substanță 

ar putea deveni primul medicament care ne protejează de leziunile produse de 

accidentele vasculare. 

6.  Mucusul de broască, antidot pentru gripă. 

Mucusul care acoperă pielea unei broaște din sudul Indiei conține peptide 

antimicrobiene, care distrug bacteriile și virusurile (inclusiv tulpinile care 

cauzează gripa la oameni), dar protejează celulele sănătoase. 

Până acum, acest fel de terapie a fost folosit doar în laborator. 

7. Sângele de dragon de Komodo anihilează infecțiile. 

Oamenii de știință au descoperit un nou compus anti-microbian în sângele 

dragonilor de Komodo, cele mai mari reptile din lume. În laborator, substanța a 

vindecat rănile infectate ale șoarecilor mai repede decât celelalte variante 

disponibile. 

Așadar, substanța s-ar putea dovedi extrem de utilă în special în cazul infecțiilor 

cu bacterii rezistente la antibiotice. 

 

8. Un „nou Stonehenge” în Brazilia 

Folosind dronele, cercetătorii au identificat peste 450 de formațiuni asemănătoare 

cu structura de la Stonehenge, într-o zonă izolată din nord-vestul Braziliei. 
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Acest lucru indică faptul că zona era locuită cu mult timp înainte decât credeau 

istoricii. Nu este clar felul în care oamenii preistorici foloseau aceste incinte de 

piatră, însă ele au fost construite cu cel puțin 1.000 de ani înainte de sosirea 

europenilor. 

9. Un pântec artificial pentru îngrijirea copiilor născuți prematur. 

Această descoperire ar putea fi un mare pas înainte în îngrijirea copiilor născuți 

prematur. Oamenii de știință au construit cu succes un pântec artificial, care a 

reușit să mențină în viață mieii născuți prematur și să asigure dezvoltarea lor 

normală. 

Mieii au „locuit” timp de patru săptămâni în dispozitiv, care arată ca o pungă de 

plastic mare, plină cu lichid amniotic sintetic. Acest pântec fals ar putea ajuta la 

protejarea copiilor născuți prematur. 

10.  Al optulea continent, ascuns sub apele oceanului 

Și în domeniul geologiei au fost înregistrate descoperiri științifice epocale. Oamenii 

de știință au prezentat probe despre existența unui continent nou în sud-vestul 

Pacificului. 

Pentru că se află în apropierea Noii Zeelande, continentul a fost numit 

„Zeelandia”. Deși se află în proporție de 94% sub apă, geologii spun că bucata de 

pământ îndeplinește toate criteriile importante pentru a fi recunoscut drept al 

optulea continent.Cum nu există vreo instituție care să omologheze continentele, 

rămâne de văzut dacă Zeelandia va apărea sau nu în manualele de geografie. 

11. O unealtă cu care se poate repara ADN-ul embrioni 

Oamenii de știință chinezi au dezvoltat o unealtă cu care se pot edita genele, 

pentru a elimina anumite mutații din ADN-ul embrionilor. Este prima tehnologie 

de acest fel folosită pe embrioni umani viabili. 

Ea ar putea ajuta la eliminarea posibilității ca fătul să moștenească boli genetice 

grave. Însă deja au existat îngrijorări legate de etica „proiectării” genetice a 

copiilor. 

12. Descoperiri științifice: Primul hibrid om-porc 

Această descoperire științifică pare desprinsă dintr-un film SF. Pentru prima dată, 

cercetătorii au creat embrioni parțial umani și parțial animali. 

Practic, acești embrioni conțineau celule de la oameni și de la porci. Se speră că 

acest proces la va permite cercetătorilor să crească organe umane în animale, cu 

scopul de a fi transplantate. 

Totuși, această chestiune a dat naștere unor îngrijorări legate de etica ingineriei 

genetice. 
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 13. O sursă de energie nebănuită: acidul gastric. 

Cercetătorii de la Massachusetts Institute of Technology și de la Spitalul din 

Brigham au făcut recent una dintre cele mai importante descoperiri științifice, 

care va revoluționa medicina: au inventat o mică celulă voltaică ce funcționează 

pe baza acidului gastric. 

Dispozitivul alimentează senzori care pot rămâne în tractul gastrointestinal 

pentru o perioadă lungă de timp, monitorizând semnele vitale sau administrând 

medicamente. Senzorii similari din ziua de azi trebuie alimentați de niște baterii 

mici, care prezintă riscuri și, în cele din urmă, rămân fără energie. 
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, 

                                                                       
Piatra antică secţionată în două cu o tehnologie  

încă nedescoperită de omul modern 

 

Al-Naslaa este o piatră gigantică, tăiată în două, care ascunde numeroase secrete 

ale istoriei omenirii. Aceasta se află într-0 zonă numită Tamya, din Arabia 

Saudită și ridică numeroase întrebări fără răspuns în rândul specialiștilor. 

Chiar în mijlocul deșertului din Arabia Saudită, există o piatră misterioasă. La 

prima vedere, orice călător poate realiza că aceasta nu are ce cauta acolo, dar cu 

toate acestea ea există și ascunde numeroase informații interesante. 

  Un prim punct demn de menționat este că piatra în cauză este de dimensiuni 

considerabile și cântărește câteva tone. Interesant este faptul că ea este tăiată în 

două cu o precizie ieșită din comun. Acest aspect i-a fascinat pe arheologi. 

Concluzia este că Al-Naslaa a fost împărțită în două cu ajutorul unei tehnologii 

extrem de avansate, asemănătoare cu cea a laserului din ziua de astăzi. 

Cine deținea în trecutul îndepărtat această tehnologie și care a fost motivul 

pentru care a fost tăiată în doua? Nu se poate răspunde oficial la această 

întrebare, dar este cert că opera de artă a fost realizată de o civilizație mult mai 

avansată decât a noastră. Tăietura este de-a dreptul perfectă și fascinant este 

faptul că nici cu tehnologia din ziua de astăzi nu s-ar putea realiza așa ceva. 

https://3.bp.blogspot.com/-wuFthDbnGlc/WRsdl1-LsCI/AAAAAAAA4Lk/ewQuK1wijscHgqWde70cOplyAYADzUuKACLcB/s1600/Al-Naslaa-Rock-Formation1.jpg
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Fiecare jumătate are la bază o altă piatră, pe care se sprijină într-un echilibru 

perfect. Nici cea mai aprigă furtună de nisip nu putut să le dărâme până în 

prezent. Oamenii de știință s-au întrebat cum este posibil ca o structură de piatră 

de câteva tone să se sprijine pe o bucată de piatră și să stea în echilibru? Nici la 

această întrebare nu s-a găsit niciun răspuns. 

  Megalitul a fost descoperit de Charles Huver în 1883, și încă de la descoperirea 

sa, a fost un subiect de dezbatere între experți care au păreri împărțite atunci 

când vine vorba de originea sa. 

Un alt aspect ciudate și greu se explicat se referă la inscripțiile de pe această 

piatră. Se poate citi numele faraonului Ramses al III-lea, dar se pot vedea și 

numeroase desene sau chiar sculpturi. 

Așadar, cine a adus acea piatră acolo și pentru ce? Probabil că istoria omenirii 

este atât de vastă încât nu cunoaștem numeroase aspecte, care ar putea să facă 

lumină asupra unor artefacte antice sau chiar monumente precum această piatră 

decorată cu simboluri egiptene. 

Sursa: Al-Naslaa, piatra antică tăiată în două cu o tehnologie încă nedescoperită 

de omul modern. 
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   Un om de ştiinţă de lea Universitatea Harvard a publicat un studiu despre 
cel mai negru an din istoria umanităţii, potrivit sciencemag.org. Este vorba 

despre un an la care puţină lume s-ar duce cu gândul. 

 
      Când te gândeşti la cel mai negru an din istorie, variantele sunt multe : 1918 

când gripa spaniolă a ucis între 50 şi 100 de milioane în toată lumea; 1349,  
când ciuma a omorât jumătate din populaţie sau 2004 , când Indonezia şi alte 

ţări din zonă au fost lovite de un tsunami, eveniment cataclismic,soldat cu peste 

200000 de morţi şi mai mult de un milion de gospodării distruse. 
      Şi totuşi, cel mai oribil an din istoria omenirii a fost unul la care puţină lume  
s-ar găndi, şi anume 536. Concluzia aparţine istoricului şi arheologului Michel 
McCormick, de la Harvard University  Initiative for the Science ot the Human 

Past. El spune că începând cu anul respectiv,o ceaţă misterioasă a aruncat 

întrega Europă, Orientul Mijlociu şi unele părţi din Asia în întuneric timp de 18 
luni. În tot acest interval , Soarele a emis o lumină difuză, aproape ca Luna,ca şi 
cum ar fi fost o eclipsă permanentă, iar temperaturile din timpul verii au scăzut 

cu până la 2,5  Celsius, deschizând calea acelui mai rece deceniu din ultimii 200 
de ani. În China a nins în vara acelui an, recoltele au fost distruse, iar oamenii au 

murit de foame. În Irlanda populaţia a rămas fără pâine timp de 3 ani. 
       Motivul ciudatului fenomen a fost o enigmă pentru multă vreme, până când 

cercetătorii au analizat recent, cu aparatură de ultimă generaţie, mostre dintr-un 
gheţar elveţian, iar ce au descoperit pune evenimentele într-o nouă lumină. 
Oamenii de ştiinţă spun acum că de vină a fost erupţia masivă a unui vulcan din 

Islanda, în anul 536, care a acoperit cu cenuşe o mare parte a emisferei 
nordice.Norul uriaş de cenuşe a blocat lumina soarelui timp de un an şi 

jumătate, ducănd la o răcire a continentului european , ceace a afectat culturile 
agricole. Alte două erupţii gigantice au urmat în 540 şi 547. 
      Cercetătorii au descoperit toate acestea analizând straturile de gheaţă din 

mostra colectată, în condiţiileîn care cenuşa  s-a amestecat cu zăpada căzută pe 
gheţarul respectiv, îngheţînd ulterior. 
      Aceste evenimente cataclisimice relativ apropiate în timp,urmate de epidemia 

de ciumă, au aruncat Europa într-o stagnare economică ce a durat până spre 
anul 640, au stabilit cecetătorii. 

        Studiul a apărut în publicaţia de ştiinţă Antiquity. 
 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Radu/Documents/Arhiva%20de%20lucru%20MECANICII'61/martie%202019/sciencemag.org
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Crestin democrat: 

 Tu esti proprietarul a doua vaci. Vecinul tau n-are nici una. Pastrezi una si 
daruiesti vecinului tau sarac pe-a doua. Dupa aceea regreti.... 

  

 Socialist: 

 Tu esti proprietarul a doua vaci. Vecinul tau n-are nici una. Guvernul îti ia una 
si o da vecinului. Tu esti obligat, prin lege, sa te intovarasesti cu vecinul tau, ca 
sa-l ajuti la cresterea animalelor.  

  

Social democrat: 

 Tu esti proprietarul a doua vaci. Vecinul tau n-are nici una. Te simti vinovat 
pentru succesul muncii tale. Îti dai votul la alegeri pentru formarea unui Guvern 

care sa te impoziteze. Aceasta te obliga sa vinzi una din vaci ca sa poti plati 
impozitul. Guvernul, pe care l-ai ales,  cumpara cu banii obtinuti din impozit, o 

vaca si o daruieste vecinului tau. Te simti acum împacat..... 

  

 Liberal democrat: 

Tu esti proprietarul a doua vaci. Vecinul tau n-are nici una.  
Na, si???? 

  

Comunist: 

 Tu esti proprietarul a doua vaci. Vecinul tau n-are nici una. Guvernul îti confisca 

vacile si-ti vinde tie laptele. Tu stai ore întregi la coada pentru lapte.  
Esti acrit!!! 
  

 

 Capitalist pur: 
 
 Tu esti proprietarul a doua vaci. Vinzi una, mai iei eventual si-un credit de la 

banca si-ti cumperi un taur, urmarind sa obtii o turma întreaga de vaci. 

Politică pe 

  înţelesul tuturor  

 

Sursa, MECANICII’61, Anul 15, # 149 , martie 2019 EE,   Ileana-Venera GRUIA           
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 Intreprinzator american: 

 Tu esti proprietarul a doua vaci. Vinzi una si o închiriezi înapoi (leasing). 
Capitalul obtinut din vânzare îl maresti înfiintând o societate pe actiuni. Obligi 
cele doua vaci sa dea de patru ori mai mult lapte. Te minunezi ca una cade 

moarta. Dai un comunicat de presa in care comunici scaderea costurilor societatii 
cu 50%. Actiunile societatii cresc. 

Întreprinzator francez: 

 Tu esti proprietarul a doua vaci. Faci greva pentru ca tu-ti doresti trei. Intre timp 
faci pauza de masa. La vie est belle! 

 Întreprinzator japonez 

Tu esti proprietarul a doua vaci. Prin tehnica moderna de genetica reusesti sa 

“redesign” animalele la o zecime din marimea lor originala si totusi sa dea de 
douazeci de ori mai mult lapte. 

Întreprinzator german: 

 Tu esti proprietarul a doua vaci. Prin tehnica moderna de genetica reusesti sa 
“redesign” animalele astfel încât ele devin blonde, beau o groaza de bere, dau 
lapte de cea mai buna calitate si pot sa alerge cu 160 km / h. Din pacate,  vacile 

cer 13 saptamâni de concediu pe an. 

Întreprinzator Italian: 

 Tu esti proprietarul a doua vaci, însa nu ai habar unde sunt. În timp ce le cauti 

întâlnesti o femeie frumoasa. Lasi cautatul balta si o inviti la masa. La dolce vita! 

Întreprinzator rus: 

 Tu esti proprietarul a doua vaci.  
La numarare îti rezulta mereu 5 

 Bei si mai multa vodca!  
Le numeri din nou si ajungi acum la 42.  

Bucuros, numeri înca o data si acum sunt 12.  
Dezamagit lasi numaratul si deschizi o noua sticla de vodca....  
Mafia apare si-ti ia vacile-in mod egal, cate vor fi.. .. 

  

 Întreprinzator elvetian: 

 Tu dispui de 5.000 vaci din care insa nici una nu-ti apartine. Tu ai doar grija de 
ele pentru altii. Cât lapte dau vacile nu povestesti nimanui.... 
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