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……din 20 iunie , anul acesta ! ( să nu cumva să fie cineva care să se întrebe “ din 
ce an frate ?). Ei bine, dacă încep ca şi până acum, să fie, pentru ultima oară cu 

“Macedonia” !  După părerea mea, se situează probabil pe poziţia 2 d.p.d.v. 
longevitate a locaţiilor care au găzduit, în timp, întâlnirile noastre. (după mine, pe 

primul loc rămâne “Select-ul” de pe Alea Alexandru). Dar, cine ştie ? Deoarece 
continuă să adune mica noastră “omenire” în fiştecare ultimă marţi ….lunară, 

poate îşi va depăşi competitoarea ! 
În ceace mă priveşte însă, am luat, din motive strict-strict personale, decizia de 
nu-I mai încălca jamais perimetrul şi aria de folosinţă. Vă rog să mă credeţi că 

motivele sunt aşa cum le-am declarat, şi vă asigur că sunt absolut singura 
persoană pentru care au vreo importanţă ! 

 
    Sî trecem acum la revistă: cele relatate în conţinutul acestei tablete, din 
cuprinsul nr. de apariţie 141 şi 142, îşi păstrează valabilitatea în continuare: 

condiţiile colaborării dintre mai-sus-semnatul şi asociaţie revin la cele din anii 
anteriori. Pentru a continua redactarea şi “urcarea” pe WEB a revistei am iniţiat 
un sondaj rapid, cu scopul de a determina impactul acesteia asupra publicului 
său ţintă. Rezultatele sondajului au fost convingătoare : din conţinutul  fişierului  
“Colegi” – 41 – adrese, au răspuns afirmativ  (DA, Citesc) un număr de 20, colegi. 

Aceasta conduce la un rezultat favorabil, 50% ! (1 neluată în calcul, ….este 
adresa subsemnatului). Cred că fiecare dintre Dvs, ar fi luat aceaşi decizie ca şi 

mine: DA pentru continuare ! 
CONCLUZIE : dacă nu apar circumstanţe speciale, nefavorabile, revista noastră 
va continua să apară pe WEB, ca şi până acum ! 

 

Aşa cum am convenit, colegii autori au trimis materiale, de-altfel 
remarcabile, zic eu, dar cu un volum apreciabil, pe care le-am înserat în 

conţnutul acestui număr; faptul a fost posibil deoarece a “dispărut” 
constrîngerea…..hârtiei, cu formatul şi nr. de pagini divizibil prin 4….etc,,etc. 
Asta a fost condiţia de compatibilitate MOŞU DC ! Ha,ha,ha ! 

Cui îi mai pasă dacă obectul iese cu 10 sau 80 de pagini?!!   
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Industria de automobile s-a aflat întotdeuna întrun continuu proces de dezvoltare 
cauzat atât de progresul științei și al tehnicii, cât și de concurența dintre diferiții 
producători de pe piața mondială. În ultimele decenii acest process s-a accelerat 

datorită apariției unor noi competitori – firme coreene, chineze sau indiene - și a 
unor noi soluții (baterii și motoare electrice sau motoare cu hidrogen) pentru 

antrenarea automobilelor. Materialul de față oferă o privire de ansamblu a 
schimbărilopr care au avut și încă mai au loc în această industrie.  

 

1. Concentrarea industriei 
Procesul de concentrarea al industriei de automobile a început în urmă cu mai 
mult de două decenii și a fost generat de doi factori: 

- competiția din ce în ce mai mare pe piața de automobile.  

- costurile din ce în ce mai ridicate ale procesului de dezvoltare a 

automobilului.  
 
Firmele mai mari au “înghițit” pe cele mai mici sau mai slabe economic, granițele 

naționale ne mai jucând un rol limitativ. Ultima dintre aceste achiziții – sau 
cooperări - este cea efectuată de complexul Renault (Franța)/ Nissan (Japonia) – 

care există deja de mai bine de un deceniu - și care a preluat firma japoneză 

Mitsubishi devenind astfel cel mai mare producător de automobile din lume: se 
așteaptă că anul acesta va produce peste 11 milioane de automobile. Directorul 

General Carol Ghosn – de origină libaneză / braziliană dar cu pașaport francez – 
a fost confirmat în funcție pentru următorii 4 ani. 

 

Volkswagen – în anul precedent cel mai mare producător de automobile din lume 
- nu mai este de mult o firmă germană ci una internațională de mare anvergură. 

În prezent VW se pregătește să preia producătorul american de camioane Navistar 
- cel la care a lucrat Rodica! - și să  intre astfel pe piața de autocamioane 

americană, a doua cea mai mare din lume după cea chineză. VW a preluat deja 
cunoscuta firma de camioane germană MAN și pe cea suedeză Scania - ambele 
producătoare de camioane grele – complectându-și astfel paleta de producție 

propie de camioane ușoare – până la 3 tone capacitate de transport – pe care o 

avea de mult.  
În producția de automobile VW a preluat din 1995 Skoda (Cehia), ulterior SEAT 

(Spania, preluată de la FIAT). Audi a fost deja din 1985 incadrată în complexul 
industrial VW. După anul 2000 VW a achizitionat firma italiană Bugati (actualul 
automobil de sport Bugatti are 1500 CP!), Porsche  a fost achizitionat în 2008, 

Bentley (Anglia)  a fost achizitionată în 2000, fiind separată de Rolls Roice, care a 
fost preluată de BMW. Fabrica italiană de motociclete Ducati aparține de 

asemenea de VW.  
 

Revoluţie în industria 
             de automobile 

Sursa: MECANICII’61, Anul 14, # 143, iunie 2018 EE,             Radu MIHALCEA 
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Anul trecut complexul industrial Peugeot / Citroen a preluat de la General 
Motors fabricile firmelor Opel (Germania) și Vauxhall (Anglia) încercând astfel să 
mărească capacitatea de producție la peste 5 milioane de automobile pe an. 

 
În China au apărut 6 firme de automobile independente care însă nu au reușit 
încă să satisfacă cerințele privind securitatea pasagerilor și protecția naturii ale 

importorilor europeni și americani: de aceea produsele lor nu sunt întâlnite pe 
piețele occidentale. Dar firma chineză Geely a cumpărat firma suedeză Volvo – 

salvând-o de la faliment - a investit foarte mult în fabricile din Suedia iar acum 
tranferă know-how-ul suedez spre produsele chinezești. Singurele obstacole care 
mai protejează piețele vestice de asaltul automobilelor chineze este pe de o parte 
faptul că normele chinezești de protecție a naturii și a pasagerilor nu sunt atât de 

drastice ca cele vestice (de aceea firmele chineze ar trebui să producă automobile 
special pentru piețele vestice) iar pe de altă parte că piața chineză este imensă, - 

absoarbe 30.000.000 de automobile pe an (!) - uniformă și oferă mult mai multe 
șanse de dezvoltare.  Chinezii încă preferă să producă pentru piața înternă. 

 
Compania coreană Hyundai nu beneficiază de asemenea dimensiuni uriașe ale 
pieței de desfacere locale și de aceea a evoluat complect diferit: ea a devenit deja 

cel de al 4.lea producător din lume – considerând  numărul de automobile 
produse annual  – după Renault/Nissan/Mitsubishi, VW și după Toyota dar 
înaintea lui Ford și General Motors - producând 8 milioane de automobile (2015) 

de foarte bună calitate și oferindu-le pe piața americană la un preț cu 25% mai 
mic decât produsele firmelor Lexus (aparține de Toyota), Mercedes Benz sau 

BMW.  

Fiecare dintre cele doua firme germane produc peste 2 milioane de automobile de 
lux – o producție record pentru fiecare dintre ele – ceea ce însă nu le permite să 

concureze cu giganții pieței, ele deservind numai nișa automobilelor de lux. 

  
Profitul realizat variază foarte mult după tipul de automobile oferit pe piață: 

producători de automobile ieftine - care se vând în număr mare, de exemplu VW, 
Ford, Opel, sau Vauxal – realizează numai un profit de 2-5%, automobilele de lux, 
de exemplu Audi (care aparține de VW), BMW, Mercedes, realizează 8–12% din 
vânzări. Producerea automobilelor de lux este însă pretențioasă și necesită o 

maturitate a procesului de dezvoltare tehnică care nu este încă disponibilă în 
țările asiatice. Acest fapt protejează încă pe producătorii de automobile occidental 
de concurența asiatică. 

 

2. Dezvoltarea motoarelor 
 

Motoarele cu ardere internă (a benzinei), care încă se regăsesc în mai mult de 
50% din automobilele fabricate în lume, au evoluat imens din anii ’60, când am 
terminat noi facultatea.  Principala direcție de dezvoltarea a fost mai întâi 

reducerea consumului de combustibil, astfel că acesta a fost redus de la 15l/100 
km la numai cca 6l/100km și chiar mai puțin  în timp ce puterea dezvoltată a 

crescut de la cca. 25 Kw/l la peste 100 kw/l. Reducerea consumului s-a realizat 

pe de o parte prin supraalimentarea cu aer, în acest scop folosindu-se o turbine 
cu gaze – care extrăgea energia reziduală rămasă  în gazele de ardere, încă foarte 

calde - cuplat un compresor axial care ridica presiunea aerului la intrarea în 
cilindri de la 1 atm la cca. 1.8 atm.  Pe de altă parte s-a renunțat la folosirea 
carburatorului pentru creerea amestecului de aer și benzină și s-a trecut la un 
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sistem de injectie de înaltă presiune (2000 sau chiar 3000 bari) propus prima 
oară de firma Bosch.  Acul injectorului a fost acționat piezo-electric: el a fost 
cuplat cu un cristal care se contracta instantaneu sub influența curentului 

electric. Masa mobilă a injectorului a fost astfel redusă la un minimum ceea ce a 
permis întreruperea și reluarea procesului de injecție de 5-10 ori pe ciclu chiar 

dacă turația era de peste 10.000 de rot/min (la motoarele de curse).  

 
Întreruperea procesului de injecție în cursul unui ciclu a permis optimizarea 

totală a procesului de ardere în cilindru: arderea primelor molecule de benzină 
duce la o creștere extremă a turbulenței gazelor. Înjectarea restului de benzină în 
acest amestec turbulent și cu o temperatură de peste 12000C a dus la o ardere 

rapidă și în acelaș timp complectă a combustibilului. Așa s-a realizat atât 
creșterea puterii pe unitatea de volum cât și reducerea consumului specific de 

combustibil dar a dus la apariția unui dezavantaj al procesului de ardere: 

aceasta, având loc la o temperature mai ridicată – 19000C – producea oxizi de 
azot (NOX) care sunt atât toxici cât și nocivi pentru atmosferă. Pentru a reduce 

producerea de NOX  s-a trecut la dirijarea unei mici cantități de gaze de ardere în 
conducta de admisie: în acest fel s-a renunțat la o parte din puterea care ar fi 

putut fi produsă în cilindri dar temperatura maxima în timpul arderii a fost 

redusă la cca. 15000C. Cantitatea de NOX  produsă de motor a fost redusă la 
zero.       

 
O dezvoltare similară au suferit și motoarele Diesel: prin folosirea injecției 

multiple a fost posibilă reducerea zgomotului produs de aprinderea explozivă a 
amestecului în cilindru, au fost reduse vibrațiile, a fost redus consumul specific și 
s-a putut crește turația motoarelor de la 1500 rot/min la peste 4500 rot/min. 

Momentul dezvoltat de motoarele Diesel la turație mica – de exemplu la pornirea 

automobilului – a rămas sensibil mai mare decât cel al motoarelor cu benzină, 
automobilul - având posibilitatea să accelereze mai repede -  dând o mare 
satisfacție automobiliștilor cu temperament dinamic. Toate aceste schimbări au 

dus la adoptarea motorului Diesel la mai mult de 50% dintre automobilele 
fabricate în 2015 în Germania.  

 
Și la aceste motoare a trebuit rezolvată o problemă specifică: gazele de ardere 

conțineau un procent ridicat de particule nearse – motorina conține molecule 
lungi de hidrocarbonate care nu puteau fi dezintegrate complect și arse într-un 
proces așa de scurt - care deveneau vizibile sub forma de fum la eșapamentul 

automobilelor și care produceau poluarea atmosferei și murdărirea șoselelor și a 
construcțiilor. În tobele de eșapament au fost instalate filtre ceramice care 

rețineau aceste particule…dar și filtrele -  după un anumit timp de funcționare – 
deveneau îmbâcsite și trebuiau curățate chiar în timpul mersului. În acest scop a 
fost concepută o instalație suplimentară care injecta - din când în când - uree în 

filtre și asigura curățirea lor. Consumul de uree este atât de mic încât rezervorul 

trebuie umplut numai o data cu revizia generală a automobilului.  Motorul Diesel 
a devenit astfel acceptabil chiar și în automobilele de lux, de exemplu în cele ale 

firmelor Mercedes și BMW. 

 
Experiența mea personală cu un motor Diesel pe un automobil Mercedes este 
excelentă: consum mult mai redus decât cel al motorului cu benzină de aceiaș 
putere, lipsa vibrațiilor și a zgomotului, o accelerație puternică pornind de la orice 

viteză…Pentru mine a fost o plăcere să conduc acest automobil…  
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Folosirea sistemelor digitale în managementul motorului automobilului a deschis 
și calea manipulării performanței acestuia…Pentru aceasta este cu mult mai mult 
necesar decât șurubelnița cu care reglam noi carburatorul în tinerețea noastră: 

este necesar un computer și sunt necesare programele corespunzătoare. Dar 
atunci când ambele sunt disponibile motorul poate fi reglat oricum dorește 

posesorul automobilului, dându-i acestuia o satisfacție deosebită. 

 
Reglarea motorului după voie influențează și… compoziția chimică a gazelor de 

ardere…Așa s-a născut în cadrul firmei VW idea de a nu asigura compoziția 
gazelor de ardere cerută de legislație - din ce în ce mai pretențioasă – pe tot 
timpul funcționării motorului ci numai atunci când…motorul era testat! Un 

sensor - care sesiza cuplarea motorului la instalația de testare - asigura trecere 
de la funcționarea “normală” – fără respectarea legislației în vigoare și care duce la 

poluarea atmosferei peste limita admisă de lege – la cea care respecta toate 
regulile…Au trebuit să treacă 4-5 ani până ce instituțiile de specialitate au sesizat 
că motoarele VW aveau doua regimuri diferite de funcționare…unul legal și 

altul…ilegal. Tribunale americane și germane au preluat problema, concernul VW 
a fost amendat cu miliarde de $ pentru înșelăciunea consumatorilor și pentru 

nerespectarea normelor americane și europene de construcție a motoarelor, 
conducerea a fost schimbată total iar șefii cărora li se poate imputa aceast fals au 
fost arestați și li se pregătește procesul… Printre ei se numără și dipl. ing. Martin 

Wintercorn, fost director general al VW, cel care și-a dedicat întreaga viață 
activității în industria de automobile, cel care a dezvoltat concernul VW de la nr. 

10 la nr. 1 în industria de automobile a lumii…!  

Ce păcat! Cum a putut să-i scape o asemenea eroare grosolană…?? 
 

3. Dezvoltarea caroseriei 
 
În afara aspectului estetic caroseria trebuie să îndeplinească trei condiții de bază: 

să fie cât mai ușoară (pentru a permite reducerea consumului de combustibil), să 
ofere – chiar și la viteze mari - o rezistență a aerului  cât mai mică (să fie 

aerodinamică) și să se deformeze – în cazul unui accident – într-un mod prevăzut 

dinainte care să permită reducerea pericolului de rănire a pasagerilor. 
 
Prima condiție a fost realizată pe de o parte prin folosirea aluminiumului la 
construcția acelor părți din caroserie care nu participă la absorbția energiei 
cinetice de impact: acoperișul mașinii, capota motorului, cea a portbagajului și 

anumite piese de rezistență ale șasiului. Cea de a doua condiție a dus la testarea 
caroseriei în tunele aerodinamice pentru determinarea coeficientului de rezistență 

întrun current de aer, cw : de la valori în jur de 0.35 s-a ajuns la valori record de 
cca. 0.24…ceea ce împrumută automobilului aspectul unui avion mic. Aici au 
apărut granițe estetice în formarea aerodinamică a caroseriei, care nu au mai fost 

depășite pentru a permite designul specific fiecărei mărci de automobile. Cercetări 

aerodinamice la camioane au dus chiar la eliminarea oglinzilor retrovizoare – mari 
și imposibil de desenat aerodinamic - și înlocuirea lor cu camere de luat vederi, 

între timp devenite minuscule și – relativ - ieftine. 

 
Reducerea greutății caroseriei s-a putut realiza o data cu apariția computerelor și 

odată cu folosirea metodei de calcul Finite Elemente Method. Aceasta permite 
calculul exact al solicitărilor în fiecare punct al unei piese mecanice prin 
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impărțirea acesteia în elemente geometrice foarte mici la care o schimbare a 
solicitărilor apare numai la granițele acestuia. În acest fel s-au putut determina 

zone întregi din caroserie în care eforturile sunt sau mai mici decât în celelalte 
zone - în acest caz se reduc dimensiunile (de exemplu grosimea tablei) acelei părți 
- sau mai mari și atunci se folosesc oțeluri aliate de înaltă rezistența care însă  

duc la o greutate mai mică a elementului respectiv. Construcția caroseriei și a 
șasiului a devenit foarte complicată, sudura și lipirea metalelor a căpătat o 

folosire largă dar în acest fel s-a putut reduce greutate caroseriei cu câteva sute 

de kg, între 20 – 40% din greutatea acesteia în anii ‘70.     
 
Folosirea FEM și a studiilor de deformare a caroseriei efectuate în laborator, au 

dus la determinarea unei forme a elementelor de rezistență care să permită 
absorbirea unei cantități mari de energie de impact, protejând astfel pasagerii. De 

multe ori automobilele angrenate astăzi într-un accident arată ca o armonică 
stricată dar – spre surpriza spectatorilor involuntari – pasagerii coboară din acest 
vrac fără să aibă nici cel puțin o zgârietură: acesta este un rezultat minunat al 

folosirii tehnicii în slujba omului.    
 
4. Dezvoltarea combustibililor 

 
În anii ’70 exista părerea că benzina trebuie să conțină o anumită cantitate de 

plumb pentru ca frecarea dintre scaunul supapelor și supape să aibă loc fără 
uzura acestora…Dar plumbul nu ardea în cilindru și se regăsea în aerul pe care 

pietenii îl respirau  când mergeau pe stradă … Aceasta a fost prima măsură de 
protecție a naturii luată în industria de automobile: eliminarea plumbului din 

combustibil… 

Măsura a fost primită cu mult schepticism deoarece exista temerea că motoarele 
se vor distruge după câteva zeci de ore de funcționare…Dar…nimic nu s-a 

întâmplat. De atunci benzina este oferită fără adaos de plumb…iar automobilele 

nu au nici-un fel de probleme cu un astfel de combustibil.    
 
Întotdeuna a existat temerea că rezervele de carburanți lichizi ale planetei se vor 

consuma în următorii 30 – 40 de ani…Îndustria petrolieră a reușit însă să 
descopere și să exploateze mereu alte zăcăminte…așa că temerea a rămas mai 

departe dar…nu s-a materializat nicio dată: și în prezent există combustibil 
suficient pentru următorii 30-40 de ani…cu toate că de la apariția primelor temeri 

au trecut…mai mult de 50 de ani!   

 
Totuși problema rezervelor suficiente de combustibil a trebuit rezolvată 

cumva…S-a trecut la folosirea produselor naturale regenerabile…adică la 
producerea de combustibili din plante sau deșeuri de origine vegetală.  Chimia a 
realizat performanțe excepționale reușind să fabrice din porumb un combustibil – 

ethanol - asemănător benzinei. Guvernul american a identificat în cultura 
porumbului și în tranformarea lui în benzină o posibilitate pentru agricultorii 
americani de a-și îmbunătății veniturile…și a oferit subvenții însemnate pentru 

construirea de fabrici (mici) de ethanol la țară, acolo unde exista porumb, exista 
forța de muncă dar…nu existau posibilități suficiente de venit. 

 
După 2-3 ani de entuziasm în devoltarea industriei de ethanol…s-a descoperit 
reversul medaliei: la arderea ethanolului în motoare se produce colmatarea acelor 
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de injecție după numai câteva sute de ore de funcționare…Fenomenul nu apare 

dacă procentul de ethanol în benzină rămăne sub 10%. 
 
Al doilea strigăt de alarmă a venit din partea celor care trebuiau să asigure 
producția de carne – vitele în USA sunt hrănite în mare parte cu porumb – dar si 
alimentația populației sărace din țările în curs de dezvoltare, care folosea 

porumbul pentru a face mămăligă sau alte produse asemănătoare…Cererea de 
porumb pentru industria ethanolului a dus la creșterea exorbitantă a prețului 
acestuia…Națiuni întregi erau pe cale să-și piardă baza alimentației…Din aceste 

cauze euforia ethanolului a fost oprită prin acțiuni guvernamentale și conținutul 

de ethanol în benzină a fost limitat la 10%.  
 

În afară de energia produsă în motoare, automobilele mai produc energie atunci 
când înfrânează…Această energie este însă disipată - sub formă de căldură – în 
mediul înconjurător.  Ideea a fost ca frânele obișnuite – care funționează pe baza 
frecării între două suprafețe – să fie înlocuite cu generatoare care să producă 

curent electric în timpul procesului de frânare.  Curentul ar trebui înmagazinat 
undeva…și așa au fost dotate – mai ales autocamioanele grele – cu frâne electrice 
și cu acumulatoare (pe bază de plumb) mari. 

 
De aici a rezultat o altă idee: energia existentă în acumulatoare să fie folosită nu 
numai pentru iluminare autocamionului ci și pentru deplasarea acestuia pe 

distanțe scurte… Acumulatorii au devenit și mai mari iar pe axele motoare au fost 

instalate electromotoare: sistemul asigura deplasarea camionului pentru manevre 
în curtea întreprinderii, ceea ce a fost un progres satisfăcător pentru necesitățile 

anului ’90… 
 
Analiza ciclului de funcționare a automobilelor care circulă în orasele mari a dus 

la concluzia că acestea folosesc numai o parte foarte mica (20%) din puterea 
disponibilă în motorul mașinii…O astfel de folosire a motorului este complect 

neeconomică:  mult mai bine ar fi dacă automobilul ar dispune de niște baterii 
mai mari care să-i asigure deplasarea pe 30-40 km – acesta este distanța medie 

parcursă zilnic de un automobile în oraș - și de un motor mic, care să asigure 
alimentarea bateriei atunci când automobilul staționează sau…să asigure  

deplasarea acestuia cu viteză redusă atunci când bateria s-a descărcat. Folosind 

acest concept firma Toyota a realizat în 1995 automobilul Prius, care a dat 
complectă satisfacție și se mai află pe piață și astăzi.  

 
Considerând mai departe ciclul de funcționare a automobilului în orașe, s-a 

constatat că acesta este folosit numai 1-2 ore pe zi, în tot restul timpului fiind 

parcat: dacă la locurile de parcare ar fi disponibile prize electrice, bateriile ar 
putea fi încărcate în timpul staționării iar un motor termic nu ar mai fi necesar: și 
aceasta variantă de automobile a fost construită și oferită pe piață.  

 
Timpul de încărcare a bateriilor la o doză de 110V (în USA) sau de 220 V (în 
restul lumii) este de câteva ore: aceasta limitează în mod serios posibilitățile de 

folosire ale automobilului electric. Folosirea unei tensiuni mult mai mari (în 
prezent: 800 V) duce la reducerea substanțială a timpului de încărcare al 

bateriilor și a dimensiunilor motoarelor electrice instalate pe automobile. În USA 
s-a trecut la creerea unei rețele naționale de stații de alimentare cu energie 

electrică la 800V  care să permit folosirea automobilelor pe întregul teritoriu.  
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Un concept cu totul diferit a fost creeat și experimentat de Mercedes Benz și de 

Toyota: în loc de combustibil lichid s-a încercat folosirea hidrogenului pe 

automobile. Avantajul acestuia ar fi fost că prin folosirea hidrogenului în celule 
electrice (nu în motoare) se poate creea curentul electric necesar deplasării 

automobilului iar rezultatul procesului nu ar fi fost gazele de ardere poluante 
ci…numai apă. Firma Toyota a introdus în 2014 în mod experimental pe piața 

califormiană 1000 de automobile antrenate în acest fel…dar rezultatele nu au fost 

satisfăcătoare. Problema principală a rezultat din propietatea hidrogenului aflat 
sub presiune de a traversa pereții de oțel ale unei butelii. Aceasta duce pe de o 

parte la pierderi de combustibil iar pe de altă parte la acumulări de hydrogen în 
spații închise cum ar fi garaje sau tuneluri. Dar amestecul de aer și hidrogen este 
extrem de explozibil și aceasta duce la un risc neacceptabil în transportul public.  

Problema pierderilor de hydrogen din butelii a putut fi rezolvată întrun mod 
acceptabil dar a mai rămas problema creerii unei rețele naționale de stații de 
alimentare cu hydrogen…Finanțarea acestora nu a putut fi asigurată nu numai 

din cauza faptului că o asemenea stație ar putea constitui o potențială bombă de 
mare putere dar și din cauza realității că…pe piață nu există suficiente 
automobile acționate cu hidrogen care să justifice investițiile mari necesare 

pentru creerea unei rețele de distribuție…Folosirea hidrogenului ca combustibil 
pe automobile a rămas în studiu, dar apariția unor baterii electrice de mare 

putere pe bază de lithium (în loc de plumb) a abătut atenția cercetătărilor către 
această posibilitate mult mai ușor de realizat.   

 

5. Soluții moderne pentru construcția de automobile 
 
Dilema care stă în fața constructorilor de automobile este aceea că…ei nu pot să 
anticipeze pentru care dintre soluțiile tehnice existente se va decide publicul 

consumator. Automobile cu motoare termice există deja, sunt deosebit de bine 
dezvoltate, investițiile în fabricile respective sunt deja făcute și în parte amortizate 
dar…necesitatea de a proteja natura și de a limita încălzirea globală la mai puțin 

de două grade Celsius favorizează folosirea automobilelor electrice. Pentru 

acestea există deja două varinate distincte – cu motor termic auxiliary sau fără 
motor termic - și producătorii nu pot anticipa care dintre ele va fi favorizată de 

consumatori.  
Ambele variante au pe de o parte o tehnologie de fabricație complect diferită de 
cea a motoarelor termice - și de aceea necesită investiții însemnate - iar pe de altă 

parte au dezavantajul că lithiumul existent pe piață provine numai din exploatări 
miniere din China și din Afganistan.  În China se construiesc deja fabrici uriașe 

de baterii pe bază de lithium – cu o producție de milioane de bucăți pe an – iar 

guvernul chinez limitează exportul de lithium considerându-l un material 
strategic. Aceasta a determinat ca firmele de automobile germane să excludă 
investițiile în fabrici de baterii pe bază de lithium iar firma germană Bosch – care 
livrează o mulțime de subansamble pentru industria de automobile inclusiv 

baterii pe bază de plumb – să nu se angajeze în fabricarea bateriilor cu lithium.  

Aceasta va duce în viitorul apropiat la controlul industriei de automobile 
mondiale de către producătorii de baterii din China…ceea ce nu este o situație 

avantajoasă pentru nicio întreprindere occidentală.  
Toate firmele de automobile și-au propus să introducă pe piață cel puțin o 
variantă de automobil electric și așteaptă să vadă reacția publicului și să decidă 
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ulterior în consecință. Problemele principale care mai rămân de rezolvat sunt 

două: 
- capacitatea bateriei, respectiv distanța pe care o poate parcurge 

automobilul electric până ce bateria se descarcă complect. În prezent aceasta 

variază (de regulă) între 150 si 250 de km, ceeace este considerată ca 
nesatisfăcătoare pentru a putea înlocui automobilul cu motor termic pentru 
transportul pe distanțe mari. 
- timpul de încărcare al bateriei care variază în prezent între 2 și 8 ore. 
Aceasta împiedică folosirea automobilului electric la călătorii pe distanțe lungi dar 

nu deranjează atunci când automobilul este folosit exclusive în orașe, așa cum 

sunt folosite majoritatea automobilelor în prezent. 
 
Între timp o altă inovație și-a făcut intrarea pe piața de automobile și contribuie 
masiv la revoluționarea acesteia: conducerea automată a vehicolului. Aceasta a 

devenit posibilă după ce în urmă cu două decenii a fost conceput GPS (Global 
Position System, un system de sateliți care permit determinarea precisă – la mai 
puțin de 1 m - a poziției  oricărui automobil pe orice stradă). Ceeace a devenit 

obișnuit în prezent este faptul că orice șofer al unui automobil modern are la 
dispoziție un aparat micuț care îi arată poziția automobilului pe hartă și – desigur 

- și drumul pe care-l mai are de urmat pentru a ajunge la destinație. Automobilele 
moderne au un asemenea aparat montat chiar în bordul mașinii, pentru 
automobilele mai vechi există aparate mobile care se pot atașa. Pasul următor a 

fost deja făcut, deocamdată numai în mod experimental: aparatul a fost cuplat la 
comenzile mașinii – volan, accelerație și frână – astfel că odată introdusă 
destinația în computerul mașinii aceasta ar putea circula independent – adică 

fără șofer – până la destinație. Problema care mai rămâne de rezolvat este evitarea 
- automată, fără intervenția șoferului - accidentelor în timpul circulației în toate 

condițiile imaginabile…și la acesta se lucrează intens în prezent. Firma americană 
Tesla – care produce numai automobile electrice – a introdus deja pe piață 

automobile care dispun de conducerea absolut automată iar câteva state 
americane au permis circulația acestora – cu caracter experimental - pe șoselele 
publice, punând însă restricția că un șofer autorizat să fie prezent la volanul 

mașinii.  Trei accidente mortale produse în prima jumătate a anului în curs au 

arătat că tehnologia necesară există, este foarte sigură dar…nu este încă în stare 
să elimine absolut orice posibilitate de accident. La aceasta se lucrează în 

prezent. 
 
Între timp automobilele au fost dotate cu un aparat radar care măsoară distanța 

fața de automobilul din față și reglează viteza astfel încât să evite un accident. Un 
alt aparat măsoară distanța automobilului față de liniile care marchează benzile 

de circulație: atunci când automobilul se apropie necontrolat de una dintre ele 
șoferul este mai întâi atenționat sonor, pe urma atenționat prin strângerea 
centurii de siguranță…Până la corectarea automată a traiectoriei automobilului 

mai este numai un pas… 
 
Desigur că rezolvarea acestor probleme tehnice va mai necesita 1-2 ani de 
dezvoltare și de studii intense…dar atunci se va schimba însăși relația dintre 
posesorul de automobile și obiectul venerației lui actuale…În locul posesiunii 

unui automobil – visul oricărui inginer din anii ‘60 – va apare numai un app în 
computerul personal cu care, atunci când o deplasare va fi necesară, se va putea 
comanda un automobil complect automat de la o întreprindere specializată. După 
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efectuarea transportului automobilul se va întoarce singur în  garajul său. 
Posedarea unui automobil nu va mai fi necesară, așa cum și posesia carnetului de 
șofer va deveni inutilă…Chiar dacă acest viitor apare iluzoriu acum – când citiți 

acest material -  de el nu ne despart mai mult de 2-3 ani…Generalizarea lui în 
toate țările lumii va mai necesita câteva decenii…dar deja astăzi se poate 

întrevedea ce revoluție extraordinară - nu numai a mijloacelor de transport dar 
chiar și a relațiilor sociale - se pregătește în prezent: nici taximetrele - care sunt 
acum disponibile în orice oraș - nu vor mai exista în forma actuală – adică cu 

șofer – ci în forma unui vehicol programabil de însăși pasagerul mașinii. 

 
Ceea ce vă doresc eu este…să apucăm să trăim și aceste timpuri! 

 

   
 

 
 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
Motorul electric principal al unui automobil acționat electric: nu are supape, nu 
are axă cu came, nu are arbore cotit, nu are pompă de apă și nici eșapament, nu 

are nevoie de cutie de viteze...Este o singură dracie care se invarte mereu...daca 
apesi pe accelerație!  

Schimbat vitezele? Ce-i aia?
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Pe acest automobil este montat echipamentul experimental pentru identificarea situației din fața automobilului, în 
scopul conducerii automate a acestuia. Echipamentul constă din trei instalații radar, trei camere de luat vederi și  un 
computer dotat cu inteligența artificială, care identifică pericolul pentru automobil care rezultă din prezența oamenilor, 

a animalelor și a altor automobile atât pe direcția de deplasare a vehicolului cât și în zonele laterale. 
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Constructorul prezintă felul în care folosește materiale de diferite calități pentru 

construcția acestei caroserii. 
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Tesla track 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.zdnet.com/article/what-is-the-tesla-semi-everything-you-need-to-know-about-teslas-semi-autonomous-electric-truck/
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Staţie de încărcare a bateriilor unui automobile electric 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Axa motoare include și motorul electric: Solutia propusă de FIAT 

 

http://www.electric-vehiclenews.com/2013/09/san-diego-gets-first-public-sae-fast.html
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPxOLBt9rbAhVNYK0KHaSFAsEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.wardsauto.com/2014/2014-winner-chrysler-group-83-kw-electric-motor&psig=AOvVaw2mLGI8wl7q8Ru5WlQwp9y7&ust=1529315721515804
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Audi: schema unui automobil dotat cu celule de hidrogen în loc de motor 

http://www.greencarcongress.com/2016/01/20160113-htronquattro.html
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https://www.afdc.energy.gov/vehicles/how-do-all-electric-cars-work
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Ca şi anii trecuţi, cărând încă lucruri de care nu vreau să mă despart, am 
luat drumul României, oprindu-mă la Pecs, Bănişor, apoi la Cluj, unde 

verişoara Sandei, pictoriţă, trebuia să-mi dea portretele celor doi nepoţi. 
Misiunea fiind îndeplinită, în seara dinaintea plecării eram cu o bere în faţă 
la o masă în centru, căscând gura la fetele care treceau pe trotuar. Nu 

numai că nu erau de lepădat, dar chiar am început să bag de seamă că 
parcă era ceva neobişnuit. Parcă nu mai văzusem rochiţe atât de scurtuţe şi 

de străvezii, pe care un vânticel le ridica din toate părţile, fără să le pese 
câtuşi de puţin. Parcă nu le mai văzusem până acum dând aşa din fund, 
nici clătinându-şi ţâţele atât de provocător. Ce să fie ? mi-am zis. Unde aţi 

fost, fetelor, până acum ? trebuia să apăreţi acum vreo 50-60 de ani, ar fi 
fost o cu totul altă istorie. 
Eram şi niţel enervat, la Pecs, pe lânga muzeele Vasarely şi Csontvary, 

voisem sa mănânc un gulaş ca lumea şi mi se servise o porcărie. I-am spus 
verişoarei Sandei. " Aa ! atunci du-te la plecare la "Conacul Secuiesc", e pe 

drumul tău ". Pe  drumul meu, da, însă era la 45 km de Cluj, deci aveam de 
făcut o alegere mai dificilă decât Cidul lui Corneille, ori mâncam gulaşul la 
ora 12 şi atunci mai pierdeam o zi pe drum, ori ajungeam la timp la 

Dragoslavele, dar mă gândeam patru luni la gulaşul jinduit, însă nemâncat. 
Ce să aleg ? 

Şi atunci, mi-am vărsat focul (în gând) pe fete " Mai trebuia să veniţi şi voi, 
să-mi fluturaţi ţâţele voastre sub nas. Hai, valea, uşchi, roiu, Vade retro 
Satana !" 

Am mai stat puţin să-mi termin berea, dar cum pe cer începuseră să se 
bulucească nişte nori negri, m-am grăbit către hotel. Observasem înainte de 
a mă ridica de la masă că parcă dispăruseră şi fetele, dar nu am stat să-mi 

mai bat capul şi cu asta. 
Dis-de-dimineaţă, hotărîrea era luată : nu voi pierde mult timp dacă mă voi 

abate să văd cum arată exteriorul conacului, îmi voi face măcar o idee, aşa 
că am pornit. 
 

Se pare că în acest timp, în Ceruri, Bunul Dumnezeu chemă pe unul din 
slujitorii Lui mai mici şi îi zise : 

- Il vezi tu pe acela de la volan ? Eu îl cunosc bine, ca pe oricare om de 
pe acest pământ ; a făcut şi fapte bune şi fapte rele, cam kif-kif (EL vorbeşte 
toate graiurile pământului), însă faptele bune sunt parcă mai multe decât 

cele rele. Dar, ca să fie mai clar, e pus să treacă fără ştirea lui diverse probe, 
una din ele ca aseară, taman când credeam că va cădea în ispită, nu e 
treaba ta să ştii ce fel, a rostit blestemul contra ispitei. Lucru care M-a 

bucurat ! 

Cum am reuşit să 

mănânc un foarte 

bun gulaş 
Sursa: MECANICII’61, Anul 14, # 143, iunie 2018 EE     Nicu SURUCEANU 
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Eu ştiu că pe vremea când erai pe Pământ erai mare pişicher şi de aceea te-
am chemat. Tu trebuie să faci în aşa fel, încât să nu ajungă înainte de ora 

12.00 la Conacul Secuiesc şi să rămână acolo cât va voi. Nu te gândi să-l 
menajezi, a trecut prin multe până acum şi poate rezista. Te descurci cum 

vrei şi să ai tot timpul în minte că, demult de tot, doi, care nu au ascultat ce 
le-am cerut, au fost aprig pedepsiţi şi au ajuns rău de tot ! Şi acum, 
grăbeşte-te, nu sta, îl vezi cum goneşte ! 

 
Neştiind ce se hotărăşte cu mine, ajung într-un loc de unde o lua oblic un 
drum secundar şi mă opresc la o benzinărie să fac plinul. Caut portofelul 

prin buzunare, nimic. Plătesc cu cardul românesc, având totuşi teamă că 
nu va merge, era prima dată anul acesta, însă îl aveam în orice caz pe cel 

francez. Dar, totuşi, unde sunt banii ? 
Puţin neliniştit, trag la umbră şi încep să caut metodic în toată maşina, în 
care acum, cu palinca, erau mai multe bagaje ca la plecare ; nu găsesc nu 

numai cele câteva mii de euro, dar nici cheile fără de care nu puteam intra 
în casă, unde broasca nu poate fi descuiată cu un cui ruginit, ca altele. 

Situaţia începe să devină dramatică, banii şi cheile nu fuseseră scoşi din 
bagajele pe care nu le părăsisem. Cum într-o zi pusesem în dulap 
încărcătorul maşinii electrice de ras, prin absurd, ca unică posibilitate, mă 

gândesc că, poate, am ascuns acolo şi banii. Dau telefon la hotel şi cer să 
nu cureţe camera, fac cei 30 şi ceva de km fără să ţin cont de viteză sau 
semne de circulaţie, ajung şi nu găsesc nimic ! 

Nu îmi rămâne altceva de făcut decât să reiau drumul, storcându-mi creierii 
să găsesc răspuns la două întrebări : cum au dispărut banii şi cheile şi cum 

voi intra în casă. Ajunsesem să prefer să fi primit o lovitură în cap de la 
vreun hoţ, care să mă lase lat, doar să nu fiu vinovat 100%. Mă întreb şi  
cum am putut conduce cu mintea absorbită de necazul care căzuse pe capul 

meu, fără să fac accident. 
Nu ştiu cum, conducând, privirea mi-a căzut pe mapa diplomat, pusă în 
faţa scaunului pasagerului, unde pun hărţi şi fel şi fel de alte treburi şi îmi 

aduc aminte că am încuiat-o de curând, dar nu mai ştiam dacă am 
controlat-o la benzinărie. Intind cu frică mâna, o găsesc încuiată, dar când 

am făcut-o, poate după recentul control ? Toate mi se învălmăşeau în minte. 
Opresc maşina, scot cheia şi mă rog lui Dumnezeu ca, dacă nu e nimic 
înăuntru, să facă să fie o bombă care să mă facă praf. 

Descui cu inima cât un purice, şi … găsesc şi banii şi cheile.  
 

Treaba respectivă s-a întâmplat cu câţiva km înainte de intersecţia cu 
drumul către Conacul Secuiesc, unde ajung în parking la ora 11.45. Cred că 
Bunul Dumnezeu va închide ochii asupra unui mic avans de un sfert de oră, 

slujitorul Lui făcuse el ce făcuse ca totul să fie OK ! 
 
Cu privire la credibilitatea unor părţi ale întâmplării, uneori trebuie să-ţi 

aminteşti proverbul franţuzesc " La curiosité est un vilain défaut " 
Vă recomand Conacul, dacă eu m-am simţit excelent, gândiţi-vă cum vă veţi 

simţi fără emoţiile pe care le-am avut eu. Am mâncat gulaşul, am mai 
mâncat şi o friptură cu un sos ţigănesc din nu ştiu ce mirodenii din pădure. 
Singurul lucru pe care îl regret este că nu am luat o cameră acolo, ci a 
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trebuit să-mi continui drumul până la Câineni, după cele întâmplate câteva 
bune pahare de palincă ar fi fost binevenite. Altul, precis avea o sincopă. 

Adresa o găsiţi pe internet, este situat în apropiere de Cheile Turzii.  
 

 
 
 

 
 
 

 

Conacul secuiesc. Imagine exterioară 

Aspect din sala restaurantului 
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Gulaşul în chestiune 

Modul de servire 
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Conacul secuiesc. Detaliu panoramic  
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2.2 Oraşul Interzis 
Este vorba de Palatul Imperial sau Palatul de Iarnă din Beijing. I se spune 

interzis pentru că timp de 600 de ani a fost interzis accesul în el al oamenilor de 
rând.  Acum îl poate vizita oricine. L-am vizitat şi eu, amestecat în mulţimile care îl 
iau cu asalt în fiecare zi. Sunt foarte mulţi alţi români care l-au mai vizitat, dar, 
sunt convins, puţini au făcut-o pe ploaie. Cu şapte ani în urmă l-a vizitat şi fiul 

nostru Vlad, aflat în China în interes de serviciu.  Nu ştiu dacă printre vizitatori a 
fost şi vreo unul din Bănişor, satul meu natal. În situaţia că nu a fost, mă pot 
mândri cu o premieră. Poate că mulţi dintre prietenii mei îl cunoaşteţi fie pentru că 
l-aţi văzut, fie că aţi citit despre el, fie că aţi vizionat filmul lui Bertolucci „Ultimul 
împărat”. Îl descriu pentru cei care n-au fost în nici una dintre situaţiile 
menţionate. 

Este situat în plin centrul Beijingului. Ocupă acolo un patrulater regulat, cu 
laturile  900x700 m, orientat de la sud la nord. Se spune despre el că ar fi cea mai 
mare reşedinţă imperială din lume şi că ar avea aproximativ 9000 de încăperi. A 
fost construit între anii 1407-1420 de către împăratul Yongle din dinastia Ming. De 
atunci şi până în anul 1911, a fost reşedinţa a 24 de împăraţi. 

În construcţia acestui oraş, chinezi au respectat principiile Feng Shui, arta 
milenară chineză de a crea armonie între om şi lucrurile care îl înconjoară. Tot ce 
este aici este armonie. Nu degeaba în numele principalelor palate de aici este inclus 
acest cuvânt. 

Oraşul se împarte în două părţi principale: Curtea Exterioară, aflată în partea 
de sud şi Curtea Interioară aflată în partea de nord. În prima se află: Poarta 
Armoniei Supreme, Palatul Armoniei Supreme, Palatul Armoniei Depline şi Palatul 
Armoniei Cereşti, iar în a doua, Poarta Purităţii Cereşti, Palatul Purităţii Cereşti şi 
Palatul Liniştii Terestre, Parcul Imperial, şi Poarta Spiritului Marţial. Palatele din 
prima curte şi toate clădirile anexe de acolo sunt destinate activităţilor oficiale ale 
împăratului, iar cele din a doua curte împreună cu clădirile anexe ataşate sunt 
destinate activităţilor private ale împăratului. Împreună cu el, acolo locuiesc 
împărăteasa, concubinele împăratului şi eunucii care îi servesc.  

Palatul este înconjurat de ziduri şi de un canal lat cu apă. Pe toate laturile 
palatului există câte o poartă de intrare. Principalele sunt cea de pe latura din sud, 
Poarta Mediană, şi cea de pe latura de nord, Poarta de Nord. 

În 1987, UNESCO a declarat Palatul monument al Patrimoniului Universal. 
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Intrăm în Oraş prin Poarta Mediană. Ghinionul nostru a fost ca în ziua în care am 
vizitat Oraşul Interzis, să plouă. A plouat toată ziua. Era o zi de 13. Ar fi fost atipic 
să lipsească o surpriză neplăcută  într-o astfel de zi! După cum se vede, lumea este 
„înarmată” cu umbrele.  Vom vedea toate porţile, palatele şi anexele lor doar din 
exterior şi din când în când le vom iscodi prin geamurile uşilor şi ferestrelor. 
Vizitatorii tuturor obiectivelor turistice pe care le-am vizitat în această excursie au 
fost  în marea lor majoritate chinezi. Vin din toate colţurile Chinei, individual, dar, 
mai ales, în grupuri organizate. 

Armata de vizitatori cu umbrele am pătruns în Oraş. Avem Poarta Mediană în 
spate. Prima năvălire a  străinilor în oraş a avut loc în 1860, în timpul celui de al 

doilea Război al Opiului.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un pluton de militari în curtea dintre Poarta Mediană şi Poarta Armoniei 

supreme. Când s-au pus în mişcare au început să strige, poate ca să bage frica în 
duşmani sau ca să-şi facă curaj. N-am priceput ce! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Am ajuns în faţa Porţii Armoniei Supreme, fără să întâmpinăm nici o 

rezistenţă. Curtea din faţa ei este e traversată de un canal, peste care se trece pe 

patru poduri din marmură. 
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    Canalul de apă de care vorbeam şi clădiri anexe. Clădirile anexe 
adăposteau magazii şi bilioteca în care s-a depozitat cea mai mare 

enciclopedie din lume, compusă din 11.099 de volume , scrisă între 1403-
1408, de 2000 de învăţaţi. Colosal! Tot atât de impresionantă ca Marele Zid! 

Păcat că nu s-a păstrat! 
 

 
 

Palatul Armoniei Supreme. Aici se află „tronul dragonului”, adică al 
împăratului, dragonul fiind simbolul lui. În faţa lui sunt trei terase, la trei 

nivele diferite,  înconjurate de balustrade de marmură, la care se ajunge pe 
scări din acelaşi material. Le-am urcat şi noi. 
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Ana, zâmbitoare, lângă o broască ţestoasă, din bronz. Chinezii o considerau 

sacră, iar  compoziţia din imagine e menită să sugereze cerul rotund 

(carapacea broaştei) şi pământul pătrat (soclul). În trecutul foarte îndepărtat 

chinezii chiar credeau că pământul este pătrat. Acum trebuie să ai capul 

pătrat ca să mai crezi aşa ceva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Am în spate cu Poarta Armoniei Supreme, iar în faţă - nu se vede - Palatul 

Armoniei supreme. Aşa cum arăt, plouat şi încruntat, nu mă „armonizez” 
deloc cu construcţiile din preajmă. 
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Palatul Armoniei Supreme văzut de aproape. Lume multă ca la mitingurile 
anti PSD-iste din Piaţa Victoriei din Bucureşti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palatul Armoniei Cereşti. Aici împăratul primea miniştri şi ambasadori. O fi 
fost primit aici şi Nicolae  Milescu Spătarul, primul român care a vizitat 

China? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palatul Purităţii Cereşti. Aici se organizau banchete şi se făceau primiri ale 
prinţilor vasali şi ale câştigătorilor examenelor imperiale de către înalţii 

funcţionari, care erau supuşi aici la ultima probă. Promovările în funcţii 
înalte se făceau exclusiv pe bază de merit. Ce bine ar fi să se întâmple şi la 
noi lucrul acesta! 
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În curtea interioară a Oraşului Interzis, cu cerb şi dragon. In această parte a 
palatului interzis, aşa cum am mai spus,  locuia împăratul, împărăteasa, 

concubinele împăratului şi eunucii. Mă gândesc mai ales la concubine care 
se luptau între ele ca să ajungă în patul împăratului şi la bieţii eunuci în 

imposibilitatea să le consoleze pe cele care nu reuşeau. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Am cumpărat dragonul din imagine,  identic cu cel din poza anterioară. L-
am pozat la mine în birou, călare pe nişte dicţionare. Dragonul, aşa cum am 
mai spus, este simbolul împăratului, pentru că, se spune, că legendarul 

Împărat Galben, s-a transformat într-un dragon după ce  a murit şi a zburat 
la cer. El mai simbolizează puterea, desăvârşirea, curajul şi îndrăzneala, 
eroismul, perseverenţa, nobleţea şi divinitatea.  Mai lipseşte vreo calitate ca 

un om să fie perfect?  Merită să ai în faţă un astfel de animal ca să te 
compari mereu cu el, ca să vezi ce calităţi îţi lopsesc. Este un animal 

fantastic cu cap de cămilă, coarne de cerb, ochi de iepure, urechi de taur, 
gât de iguana, solzi de crap, labe de tigru, şi gheare de vultur. Calităţile lui 
provin, probabil, din această alcătuire fantastică. 
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Pavilion din Curtea Interioară. Palatul din faţă este, probabil, cel al 

Fertilităţii Profunde. Cât de profunde, nu-mi dau seama! Dacă ciuleşti 
urechea, auzi ecoul unor suspine de plăcere. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana în Curtea Interioară , lângă o pagodă, unul dintre templele Oraşului 
Interzis. Este, probabil, Pagoda celor Zece Mii de Primăveri şi a Celor o Mie 

de Toamne. Ce denumiri poetice obişnuiesc chinezii!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ana în Curtea Interioară , lângă o pagodă, unul dintre templele Oraşului 

Interzis. Este, probabil, Pagoda celor Zece Mii de Primăveri şi a Celor o Mie 

de Toamne. Ce denumiri poetice obişnuiesc chinezii!!!  
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Pietre decorative în Parcul Imperial. În toate parcurile pe care le-am vizitat 

am întâlnit astfel de pietre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spre ieşirea din Curtea Interioară. Se pare că tocmai treceam pe lângă 
Pavilionul Florilor de Ploaie,  principalul templu din palat. N-am văzut florile 

din cauza umbrelelor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Ieşind pe poarta de Nord sau Poarta Geniului Marţial 
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 Canalul cu apă şi zidul ce înconjoară Oraşul Interzis. Cu pământul rezultat 
din săparea canalului s-a construit o colină, pe care se află un parc şi o 

pagodă, care se vede, peste capetele vizitatorilor, în poza următoare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colina se numeşte: Muntele Desăvârşirii Acumulate 
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Şi-au continuat drumul. Secţia de Motoare era într-o hală situată între cele 
de pe partea stângă, cum  vii de la poarta principală, în linie cu Mecanică 1, 

Mecanică 2, Cazangerie,  Automotoare.  Pe partea dreaptă, dincolo de un 
spaţiu larg în care circula, pe  şine,  un transbordor, era un alt rând de 
hale: Forja Mare, Forja de Arcuri, Tratamentele Termice, Sculăria. 

Transbordorul ajuta la transportarea pieselor grele dintr-o hală în alta,  în 
sensul că prelua vagonul în care erau de la uşa uneia şi îl ducea la uşa 
celeilalte, atunci când ele nu se aflau faţă în faţă.  

În hală era mare agitaţie: avusese loc un accident mortal. Se electrocutase 
un macaragiu şi căzuse în cap de pe podul rulant pe care lucra.  

- Cum s-a întâmplat? l-a întrebat Caragea pe un cunoscut de-al său. 
- I-a fost lene să se ducă la budă şi s-a pişat de pe pod pe un cofret 
electric de lângă peretele halei, care avea capacul demontat.  

A fost nevoie de ceva timp, ca oamenii din secţie să se liniştească şi să-şi 
reia lucrul. 

În hala de motoare se aşchiau piesele specifice acestora, care se şi  
asamblau şi probau aici. Acolo, la punctul de control tehnic, Cornel a văzut-
o şi a salutat-o pe o fată frumuşică,  brunetă, care înarmată cu un şubler 

măsura nişte piese. Era o absolventă de şcoală tehnică, din anul acela, de la 
Iaşi, cu care s-a  angajat deodată. 
- Salut! i-a răspuns fata. Unde te-au repartizat? 

- La Tehnolg Şef.  
- Acolo toţi sunteţi şefi?! Te invidiez. 

- Unul singur e şef. Dacă vrei, facem schimb. Uite, el o să fie colegul tău. Îl 
cheamă Theodor Caragea. 
- Te tragi din domnul acela muntean care a adus ciuma în ţară? 

- Nu, domnişoară. Sunt viţă de zarzavagiu. Regret că nu sunt ce credeaţi 
dumneavoastră. 

- Mă cheamă Elena Ţigănuş. 
- Faceţi parte dintre cei dezrobiţi de Kogălniceanu? 
- Nu ştiu. Tatăl meu a fost profesor de istorie. Ar trebui să ştie. O să-l întreb. 

De teamă că cei doi o să ajungă prea departe cu înţepăturile, Cornel s-a 
grăbit s-o întrebe: 
       - Facem târgul?  

       - Nu, i-a răspuns ea. Mă simt bine aici. 
Au stat toată ziua în Secţia Motoare.  Cornel a ţinut să vadă cum se 

prelucrează arborii cotiţi şi cei cu came, dar cel mai mult a zăbovit în 
preajma zonei de montaj şi la  standul de încercare a motoarelor. La acesta, 
tocmai se pornea, pentru întâia oară în viaţa lui, un motor. „N-a luat-o” din 

prima şi nici din a doua. A mai trebuit insistat până când a pufăit 
îndărătnic, apoi a început să se învârtă din ce în ce mai repede, aşa cum îl 

comanda tipul în locul căruia ar fi vrut să fie el, Cornel. 

Episodul 4 
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- Unele dintre ele sunt frigide şi se doresc gâdilate şi dezmierdate înainte de-
a o lua-o din loc, le-a explicat tipul acela. 

Motorul era înţesat cu o mulţime de termometre, manometre şi alte aparate 
de măsură şi antrena o frână hidraulică.  

- La diferite turaţii, se citesc indicaţiile aparatelor, iar la sfârşit se ridică 
nişte diagrame, pe baza cărora se determină performanţele motorului,  i-a 
explicat Caragea. 

„Ce interesant!” şi-a zis Cornel şi a început să-şi dorească să revină cât mai 
des posibil acolo pentru a vedea şi învăţa cât mai multe despre  aceste 
minunate creaţii ale minţii omeneşti. 

Alături de propunerea pe care i-o făcuse Elenei, şi de dorinţa lui de a-şi 
aprofunda cunoştinţele despre motoare, care apăruse atunci, însemna că, 

inconştient, Cornel a început să se gândească la ziua de mâine, adică la 
viitor. Veche lui pasiune pentru aceste maşini    s-ar putea să fie şi salvarea 
lui din starea de descurajare în care îl adusese eşecul de la examenul de 

admitere.  
La sfârşitul zilei de lucru, Caragea,  regretând în oarecare măsură discuţia 

avută cu Elena, i-a spus lui Cornel: 
- Ştii ce, te rog ca de acum înainte să-mi spui pe numele mic, adică Theo, şi 
fetelor, mai ales,  să mă prezinţi cu acest nume. O să le spun eu mai târziu, 

dacă va fi cazul, care-i şi numele meu de familie şi dacă mă trag sau nu din 
domnitorul cu pricina. Altfel se tem toate că le-aş putea molipsi de boala 
aceea cumplită şi pierd orice şansă să mă apropii de ele, a glumit el. 

A treia zi, au vizitat în fugă Cazangeria şi hala de Automotoare, în care se 
montau atunci vagoane cisternă. Au trecut repede prin ele şi pentru că nu 

făceau parte din „domeniul” lor, dar şi pentru că, mai ales în cazangerie, era 
greu să rezişti din cauza zgomotului, prafului şi fumului de la  sudură. Era 
şi imposibil să comunici cu cineva altfel decât prin semne. Se crăiţuia, 

poliza, îndoia, rula şi suda tabla de oţel groasă din care se făceau cisternele 
pentru vagoane, se ciocănea şi se mai făceau şi alte câteva operaţiuni, toate 
zgomotoase şi generatoare de gaze sau praf. Au răsuflat uşuraţi după ce au 

părăsit-o.  
- Vai de muncitorii osândiţi să lucreze în asemenea condiţii! nu s-a putut 

abţine Cornel să exclame, la ieşirea din secţie.   
-  Nu sunt deloc osândiţi. Uiţi că ei formează aşa zisa  „clasa conducătoare” 
în această ţară? Între a sta în nişte fotolii comode, a semna hârtii şi a da 

sfaturi, au ales să lucreze aici. Sunt nişte masochişti, l-a lămurit Theo. 
- Da, dar nu toţi reprezentanţii acestei clase sunt aşa.  

- E adevărat, sunt şi unii mai „deştepţi”. Unul dintre cei care fac excepţie  
este chiar directorul uzinei noastre. Îl cheamă Putină. A fost strungar. 
Acum, îl  poţi vedea în fiecare dimineaţă cum îi deschide şoferul  uşa 

Pobedei cu care vine la serviciu, apoi pe el, cu un chipiu de proletar pe 
creştet şi cu o servietă de intelectual  sub braţ, coborând din maşină şi 
grăbindu-se spre biroul lui de la etajul I al pavilionului administrativ. În rest  

nu-l prea vedem. 
- Cum de-a ajuns în funcţia asta el şi nu altul? 

- E cumnat cu ministrul Chivu Stoica, ministrul Metalurgiei şi 
Construcţiilor de Maşini, forul nostru tutelar. Credeai cumva că pe baza 
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vreo unor merite profesionale? Fugi de aici! Aşa ceva nu se prea întâmplă 
astăzi. Ai prieteni, rude şi cunoştinţe, urci, nu ai, stai pe loc. 

Pe Cornel l-a mirat curajul cu care vorbea Theo despre asemenea lucruri. 
„Nu i-o fi fiind frică că aş putea să-l torn undeva?” se gândea el. 

 Bănuind parcă la ce se gândeşte, Theo a adăugat. 
- Îţi spun toate astea  convins că n-ai să mă torni. Papa mi-a spus, după ce 
a vorbit cu tine, că pari un „om de bază”,  unul în care  poţi avea încredere,  

adică,  dacă îi spui ceva   n-o să spună  şi la alţii.  Papa nu s-a înşelat 
niciodată în aprecierea oamenilor. Sper că nici în aprecierea ta?  
-  Nu sunt un turnător, iar pe de altă parte, îmi dau seama ce poate fi spus 

şi nu poate fi spus.  
- Mi-am dat seama şi eu că nu eşti omul care s-o facă.  Ai grijă ce vorbeşti la 

serviciu! Fereşte-te mai ales de Fulga! Obişnuieşte să ciripească.  
-  Mi s-a părut şi mie dubios omul acesta. Mulţumesc că m-ai avertizat. 
În momentul acela, Cornel s-a gândit că poate îşi va face din el un prieten. 

Avea nevoie de cineva apropiat, care să-l corecteze atunci când greşeşte, să-l 
sprijine atunci când se clatină şi să-l încurajeze atunci când va fi nevoie. Ar 

fi un mare noroc ca acest „cineva” să fie un coleg de serviciu, care să-l ajute 
şi profesional şi să-l ghideze  în relaţiile cu ceilalţi, aşa cum începuse s-o 
facă Theo.  

Au trecut „strada” şi au intrat în Sculărie, secţia de elită a uzinei. Era mai 
bine utilată şi dotată cu personal mai calificat decât celelalte secţii. Arăta şi 
mai bine decât ele. Ar fi exagerat să spunem că arăta ca o farmacie, dar     

n-am fi prea departe de adevăr. Aici, Cornel avea un coleg de şcoală şi 
promoţie de la Cluj, îl chema Leontin Ciobanu şi fusese încadrat, ca 

majoritatea celorlalţi absolvenţi de şcoală tehnică, la controlul tehnic de 
calitate. Leontin picase  şi el la examenul de admitere din vara aceea, dat nu 
la Politehnică ci la Litere, la Universitatea din Cluj. Era foarte pasionat de 

literatură şi cocheta cu scrisul. Imediat după eveniment, era la fel de 
demoralizat ca şi Cornel. L-au găsit fără dificultate, iar el i-a însoţit pe cei 
doi în turul de documentare prin secţie. Când au ajuns în dreptul unui 

strung universal, care celor doi nu le-ar fi atras deloc atenţia, Leontin i-a 
oprit ca să le prezinte  strungarul. L-a bătut pe umăr pe flăcău, acesta a 

întors capul şi văzând „delegaţia” din dreptul strungului său şi-a oprit 
maşina. 
-  Numele lui e  Nicolae, a spus Leontin 

Mirat, strungarul, un tânăr înalt, bine făcut şi  chipeş,  ceva mai în vârstă 
decât Cornel şi Leontin,    s-a şters pe mâini cu o lavetă curată pe care o 

avea la îndemână,  pregătit să le-o întindă celor doi, dacă va fi cazul. 
- El e fostul meu coleg de şcoală, Cornel Straja, iar dumnealui, Theodor 
Caragea, actualul lui coleg de la Serviciul Tehnolog Şef, a continuat Leontin. 

 Nicolae le-a întins pe rând mâna  celor doi, rostindu-şi numele întreg: 
-  Nicolae Dragu. 
-  Am ţinut să ţi-l prezint, s-a adresat Leontin lui Cornel, pentru că, 

spre deosebire de noi doi,  este un exemplu de om hotărât şi dârz. E 
absolvent de liceu, a vrut, anul trecut, să dea examen de admitere la 

Facultatea de Litere de la Universitatea din Cluj, dar  i-a fost respins 
dosarul pe motiv de origine socială nesănătoasă. Tatăl său e preot. Ca să-şi 
dreagă originea, s-a angajat la uzina noastră, s-a calificat la început ca 
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sudor, apoi ca strungar, şi este ferm hotărât ca la anul viitor să încerce din 
nou.  M-am decis să mai încerc şi eu odată, împreună cu el, dacă voi reuşi 

să obţin derogare de la obligaţia de a lucra trei ani înainte de a avea dreptul 
la un alt examen de admitere. Are ambiţia să devină scriitor. 

-  Ai scris ceva până acum? l-a întrebat Cornel. 
-  De la vârsta de şase ani, când am intrat la şcoală, scriu în fiecare zi 
câte ceva, i-a răspuns el. 

- De fapt, voiam să te întreb, dacă ai publicat ceva? 
-  N-a sosit încă timpul meu în privinţa asta, dar va veni în curând, 
căci, „Toate la timpul lor!”, aşa se zice,  nu? 

-  Ţi-a spus cineva că ai talent şi că ai putea deveni scriitor? a intervenit 
în discuţie Theo. 

-  Nu putea să-mi spună nimeni din moment ce n-am ieşit până acuma 
cu nimic pe piaţă, mi-o spun însă eu, căci sunt  convins că ce scriu e mai 
bun decât majoritatea poeziilor, schiţelor şi nuvelelor care  se publică. 

Deocamdată, n-am scris şi romane. Nu sunt încă foarte mulţumit de ce-am 
scris, de aceea distrug manuscrisele sau le  ţin în sertar ca să le mai dreg. 

Sunt tot atât de sigur că voi deveni scriitor, pe cât sunt  sigur că după orice 
noapte, subliniez, după orice noapte, urmează zi.  
Cei trei au zâmbit neîncrezători şi încurcaţi. Pe de o parte nu se aşteptau ca 

cineva să afişeze cu atâta ostentaţie, atâta încredere în sine, iar pe de altă 
parte,  nu ştiau cum să interpreteze chestia cu „ orice noapte”.  Lui Theo i se 
părea  că ea s-ar putea să aibă şi un înţeles subversiv.   

- Voi nu v-aţi propus nimic în viaţă? Tu, de exemplu, a spus el arătând spre 
Theo. 

- Eu am realizat deja ce mi-am propus, a bravat el, în sinea lui recunoscând 
că ar avea şi el ceva de învăţat de la strungar. 
- Curios! În locul tău mi-aş fi propus să devin ceea ce au fost strămoşii tăi, 

cei al căror nume îl porţi. 
- Strămoşii mei au fost zarzavagii, iar eu sunt deja mai mult decât ei. 
- În regulă, dar n-ar trebui să te mulţumeşti doar cu atâta. Dar tu? l-a 

întrebat şi pe Cornel.  
- Eu plutesc în derivă, fără nici un ţel. Am avut unul, dar l-am ratat. 

- A dat examen de admitere la Politehnică şi a căzut. De atunci îşi plânge 
continuu de milă aşa cum  mi-am plâns şi eu până nu demult, l-a lămurit 
Leontin 

- Capul sus, bărbate! Ia-o de la capăt! Nu te lăsa! căci nu orice eşec în viaţă 
e o catastrofă. Pentru mine faptul că n-am putut intra la facultate, mi-a dat 

prilejul unei experienţe de viaţă interesantă şi, ca să o valorific, intenţionez 
ca acţiunea primului meu roman s-o plasez în această uzină, iar voi aţi 
putea face parte dintre eroii lui. Străduiţi-vă să fiţi unii pozitivi! 

- Chiar crezi că vei scrie vreodată unul? l-a întrebat Theo.  
- Nu unul, ci cel puţin zece, i-a răspuns strungarul, pentru că după ce o să 
mă pornesc, n-o să mai poată opri nimeni. Înscrieţi-vă de pe acum la 

autografe! 
 Theo şi-a făcut cruce, iar Cornel a făcut şi el o figură mirată şi şi-a zis 

în sinea lui: „Băiatul ăsta ori glumeşte, ori nu trăieşte cu picioarele pe 
pământ!”.  
Nicolae nu i-a băgat în seamă şi s-a grăbit să-şi ia rămas bun de la ei: 



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

 

- Băieţi, îmi pare bine că v-am cunoscut. Trebuie să-mi reiau lucrul, pentru 
că maistrul a început să se uite urât înspre noi şi risc să mă ia la rost după 

plecarea voastră. Îi ţâţâie curul că n-o să ne facem planul. Eu locuiesc la 
Ambasadă, voi tot acolo? 

Cornel şi Theo au făcut o figură mirată. Observându-le reacţia, Nicolae s-a 
grăbit să-i lămurească. 
- După cum văd, voi nu ştiaţi că căminului de nefamilişti al uzinei i se mai 

zice şi „Ambasada Marmeladă”. Nu locuiţi acolo? 
- Eu da, a răspuns Cornel. El e bucureştean. De ce i se zice aşa? 
- Pentru că, în „postul” Festivalului Tineretului şi Studenţilor, care a avut 

loc anul trecut în Bucureşti, pentru cei care locuiam acolo alimentul de bază 
a fost marmelada. E bună când n-ai altceva de mâncare. E şi un purgativ 

excelent! Apelaţi la ea dacă aveţi probleme cu tranzitul intestinal.  Gata! E 
cazul să plecaţi. Ne vedem la cămin,  ca să discutăm despre descurajare, s-a 
adresat el lui Cornel. La revedere! 

Cornel a căzut pe gânduri: „Băiatul acesta, cam exaltat şi suspect de sigur 
de sine, are  dreptate în ce priveşte latura posibil benefică a întorsăturilor pe 

care le-au luat vieţile noastre. În cazul meu, experienţa pe care aş câştiga-o 
în uzină în cei trei ani până când voi mai avea  din nou dreptul să dau un 
examen de admitere la facultate, mi-ar fi, fără doar şi poate, de folos, într-o 

viitoare carieră de inginer sau de scriitor. Dar, ce fac cu armata? Am 
împlinit 18 ani şi pot fi recrutat în orice moment, situaţie în care cei trei ani 
ar deveni pierduţi.”  

- Ce părere ai de tipul ăsta guraliv pe care ni l-a prezentat colegul tău? l-a 
întrebat Theo pe Cornel, după ce au plecat din Sculărie. 

- La prima vedere pare a fi un fanfaron. Sunt nerăbdător  să-l cunosc mai de 
aproape şi să văd în ce măsură încrederea aceasta exagerată în sine, pe care 
o afişează, e justificată S-ar putea, totuşi, să fie ceva de capul lui! 

- Asta-i şi părerea mea. A spus şi nişte lucruri interesante.   (va urma) 
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Este una dintre cele mai răspândite afecțiuni. Aproximativ 5% din populația lumii 

este captivă acestei boli, iar până în 2020, se estimează că depresia va deveni 
principala cauză a dizabilității în lume. 
 
În condițiile în care, în ultimii 40 de ani, nu a existat un progres semnificativ în 

tratamentul depresiei, un psihiatru de la Universitatea Cambridge vine cu o ipoteză 
care ar putea zgudui lumea medicală. 
 
Psihiatrul Edward Bullmore spune că depresia nu este o afecțiune psihică, ci fizică. 

În cartea sa, The Inflamed Mind, el afirmă că depresia survine în urma unor 
inflamații din organism, ceea ce deschide posibilitatea unor noi abordări de 

tratament. 
 
În acest moment, în tratamentul depresiei, medicii prescriu cel mai frecvent 
antidepresivele de tip SSRI (inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei) – care însă 
nu au succes la toți pacienții. Mai mult, aceste medicamente vin și cu o serie de 
reacții adverse, cum ar fi insomnia, probleme sexuale și dificultățile de concentrare. 

 
O inflamație a creierului 

Psihiatrul Edward Bullmore de la Universitatea din Cambridge este de părere că 
depresia este cauzată de o inflamație. Mai mult, acesta afirmă că dacă tratăm 
inflamația, depresia este atenuată. „Inflamația este prima linie de apărare a 
organismului și apare atunci când moleculele mesagerului sistemului 
imunitar(citokine) alertează “trupele de şoc”, (macrofagele) celulelor albe din sânge, 
pentru a ataca și distruge invadatorii – cum ar fi infecția bacteriană. 
 
Ca parte a răspunsului imun, vasele de sânge se dilată pentru a pompa mai mult 
sânge în zona afectată, pentru a o repara. “Cele mai evidente semne de inflamație 
sunt roșeața și umflarea care apar atunci când vă tăiați, de exemplu”, explică 

medicul. 
 
Însă, potrivit medicului, acest răspuns imun poate fi o sabie cu două tăișuri și 

poate afecta și celulele sănătoase. Nivelurile ridicate de inflamație sunt asociate cu 
cele mai multe boli cronice, inclusiv diabetul și cancerul, precum și artrita 
reumatoidă, astmul și bolile gingivale. 
 
Nivelul de serotonină contează 
Studiile despre depresie arată că oamenii care suferă de această afecțiune, au un 
nivel scăzut de serotonină. Dacă teoria profesorul Bullmore se adeverește, atunci, 
pe lângă antidepresive, pacienții ar putea fi tratați și cu medicamente 
antiinflamatorii, sau chiar și cu aspirină sau ibuprofen. 

 
Cazul de la care pornește ipoteza. 
Psihiatrul Edward Bullmore povestește în cartea sa că, în 1989, a avut ca pacientă 
o femeie care suferea, aparent, de artrită severă. Acesta spune că deși femeia 

Depresie şi.... 
       Antidepresie! 

Sursa: MECANICII’61, Anul 14, # 143, iunie 2018 EE              INTERNET 
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prezenta simptome evidente de artrită (mâini umflate și dureroase), în loc să scrie 
imediat o rețetă pentru un analgezic antiinflamator, el a întrebat-o cum se simțea. 
„În șoaptă, dar clar, mi-a spus că are un nivel foarte scăzut de energie”, scrie el. 
„Nimic nu-i mai plăcea; avea insomnii și o stare de tristețe, fără un motiv anume. 
Avea toate semnele clasice de depresie”, punctează medicul. 
 
Profesorul nu a diagnosticat una, ci două afecțiuni: artrita și depresia. Acesta 
spune că această situație este clasică în medicină. „Când se întâlnesc două 
afecțiuni, ele sunt separate, sau una este cauzată de cealaltă? Depresia a fost 
cauzată de durerile provocate de artrită și de starea incomodă a pacientei sau de 
inflamația instalată în corp?” 

 
Și alte boli au același effect. 
Teoria lansată de medic este că, pe fondul inflamației artritei, bariera 
hematoencefalică a împiedicat sistemul imunitar să acționoneze asupra fluxului 
sangvin, cauzând astfel încă o inflamație, care a stat la baza depresiei. 

 
Mai mult, psihiatrul atrage atenția asupra faptului ca nu doar bolile și infecțiile 
cauzează inflamații în corp. Obezitatea este o altă cauză a inflamațiilor, în special 
de grăsimea stocată în jurul abdomenului (o sursă de citokine inflamatorii). La fel și 
obiceiuri precum fumatul, sedentarismul și dietele bogate în zaharuri, favorizează și 
mențin inflamațiile în organism. 
Profesorul Bullmore atrage atenția și asupra infecțiilor gingivale, care se manifestă 
prin inflamații puternice, cât și asupra bacteriilor intestinale, care sunt strâns 
legate de sistemul imunitar și de creier. Odată cu tratamentul medicamentos, el 
sfătuiește pacienții depresivi să fie atenți și la stilul de viață și să evite stresul, 
nopțile pierdute și alimentația haotică. 
 
Simptomele fizice și psihice ale depresiei 
Simptome: scăderea capacității de concentrare, senzație de greutate în membre, 
dureri musculare, lipsă de energie, ipohondrie, oboseală nejustificată, palpitații, 
tulburări de somn, vedere încețoșată, cefalee, hiperventilație, anorexie sau bulimie, 
tulburări digestive, tulburări de dinamică sexuală, pierderea încrederii în sine, 
privire în gol și tristețe, agitaţie, iritabilitate, plâns excesiv, sentimente de vinovăție, 
inutilitate, neputință, pesimism, simptome fizice care nu răspund la tratamentul 
convențional, teamă, anxietate, neputința de a duce anumite planuri la bun sfârșit, 
senzația de a fi dezamăgit pe cei din jur, dependența de anumite substanțe (alcool, 
țigări, droguri), idei morbide, idei suicidale (60% din cazuri) și tentative de suicid 
(15% din cazuri). Stările fizice și psihice datorate depresiei formează un cerc vicios, 
pentru că amplifică sentimentele pacientului de inutilitate, incurabilitate și 

desconsiderare. 

 
Cei afectați se izolează. 
Persoanele depresive au tendința de a se izola social, au starea psihică şi fizică mai 
proastă, au un risc mare la comportamentele de risc (consum de alcool și de 

droguri), fapte care au un impact negativ asupra funcţionării sociale a pacientului, 
atât în familie, cât şi la locul de muncă, ceea ce duce la probleme financiare, 
probleme de cuplu, şi nu în ultimul rând, la riscul unei tentative de suicid. 
 
Nimeni nu este imun în fața acestei afecțiuni, depresia poate afecta pe oricine. Deși 

mult timp a fost considerat un subiect tabu, în ultima vreme, tot mai multe 
celebrități au ieșit în față și au povestit despre lupta lor cu depresia. 
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Chris Evans 
 Neînfricat și de neînvins în rolul Căpitanului America, în viața de zi cu zi, Chris 
Evans duce o luptă grea cu depresia și cu anxietatea. Actorul a descris într-un 
interviu sentimentele pe care le are atunci când pășește pe covorul roșu: “Covorul 
roșu înseamnă cam 30 de minute de mers și stat la poze zâmbind. Pentru mine, 
însă, înseamnă 30 de minute de mers pe cărbuni încinși. E copleșitor.” 

 
Johnny Depp 
Actorul Johnny Depp este un adevărat cameleon când vine vorba de rolurile sale. 
Vesel, energic și exuberant, în afara platourilor de filmare, actorul este altă 
persoană: un bărbat a cărui expresie facială, postură îndoită și voce tremurată scot 

la iveală un mare secret: anxietatea. De ani buni, Johnny Depp se luptă cu 
depresia și anxietatea. Are aproape în permanență un terapeut lângă el, chiar și la 

filmări. 
 
Mihai Bendeac 
Comediantul a declarat că „trăieşte de-o viaţă“ cu depresia. Recent, acesta a spus 
că singurul lucru care îl ajută în lupta cu această boală este dorinţa de a le aduce 
oamenilor zâmbetul pe buze, prin munca sa: „Visez artă de când mă ştiu. Şi mi-am 
sacrificat totul pentru ea: viaţă, familie, sănătate. Fă ce iubeşti până te omoară. 
Altminteri, mori acum“. 
 
Lady Gaga 
Artista este cunoscută pentru faptul că nu este deloc timidă. Așa a fost și cu lunga 
sa bătălie cu depresia. Cântăreața a ieșit în față și a povestit: “Am suferit de 
depresie și anxietate toată viața”. Mai mult, artista nu doar că a reușit să învingă 
depresia, ci a declarat un război total acestei boli. A creat fundația Born This Way 
prin care încearcă să ofere sprijin tinerilor care suferă de depresie și anxietate. 

 
 

.......şi Antidepresie! 

ANTI….DOT ! 
Vrei o soţie / un soţ fotomodel? 
Vrei un Ferrari nou-nouţ? 
Vrei o vacanţă în Hawaii? 
Vrei bani să nu-i poţi număra? 
Vino la Dedeman! Aici găseşti cea mai mare varietate de cuie în care să-ţi pui pofta. 
.......................................................................................... 
In armata, soldatii sunt scosi la program administrativ in gradina unitatii. 
Caporalul, cu un aer satisfacut: 
- Asa, toata lumea ia cate o lopata si treceti la sapat! Inainte de asta... E vreunul 
printre voi care se pricepe la algebra? 
- Eu, sa traiti ... Sunt student la mate-fiz, dom`caporal. 
- Bravo, mă. Atunci arunca dracului lopata aia, ca nu-i de tine. Soldatul, usurat, 
arunca lopata cu o mină vesela. Caporalul continua: 
- Si pune mana pa hârleţ. Tu vei extrage radacinile! 
................................................................................................ 
Dieta 
Ziua 1 
Am scapat de toata mancarea nesanatoasa din casa... 
A fost delicioasa... 
........................................ 
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"Daca nu-mi place muschiul tiganesc, inseamna ca sunt rasist?", este intrebarea la 
care nici Radio Erevan nu a putut sa raspunda... 
................................................................................................................................ 
- Ascultător: Se poate exploata aurul şi fără cianuri? 
- RADIO EREVAN: S-a încercat. Cu gaze lacrimogene, cu gloanţe de cauciuc. Tot cu 
cianură merge mai bine. 
........................................................................................................................ 
Un ascultator rus ne intreaba daca e adevarat ca, dupa accidentul de la Cernobil, 
oamenilor le-au cazut dintii. Noi ii raspundem ca da, dar nu tuturor, ci numai 
acelora care nu si-au tinut gura. 
......................................................................................................................... 
Un alt ascultator rus ne intreaba daca 
- E adevarat ca marei noastre armate rosii i-a fost cerut ajutorul de catre 
Cehoslovacia? 
Raspuns: 
- Da, cererea din 1939 a fost aprobata in 1968. 
.................................................................................................................... 
Intrebare la Radio Erevan: 
- Ce inseamna sa fii logodit? 
- Este cum ai fi arestat preventiv inainte de a fi condamnat la inchisoare pe viata 
.............................................................. 
 
Aloo ,Radio Erevan ?: - Ce face zb zzzb zzzzb ? 
- O albina care da înapoi! 
 
Bancuri....din familie ! 
 
1.    În spatele fiecarei femei bosumflate sta un barbat care 
nu stie ce-a gresit! 
  
 2.    Definitie 
        "Împerechere": moment de extaz în care un barbat  reuseste sa 
gaseasca în dulap, doua sosete de aceeasi culoare. 
  
 3.      Descoperire de ultima ora a savanților britanici: 

        Vrei sa vezi farfurii zburătoare? 
        Însoară-te! 
  
4.    - Salut, Gigele! Vai, de când nu ne-am mai vazut! Ai terminat Dreptul? 
      - Da, sunt licentiat! 
      - Si-am auzit c-ai facut si Jurnalistica? 

      - Da, ma gândesc sa fac si masteratul! 
      - Bravo, tine-o tot asa! Da-mi si mie un meniu Big Mac mare, la pachet. 
………………………………… 
5.    Cât ar fi de perfecte, computerele nu vor putea niciodată înlocui prostia 
umană. 
………………………………… 
6.    Daca stii meserie, oricând poti deveni amantul  ideal. 
      Cele mai cautate meserii sunt de instalator, postas, electrician, zugrav, 
instructor auto... 
………………………………… 
7.    - Căsătoreşte-te cu mine. Vei trăi ca în Rai! 
        - Goală şi desculţă? 
………………………………… 
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8.   Două fetiţe făceau un om de zăpadă. 
      Prima: - Acum e gata, acum e gata!!!! 
      A doua: - Mă duc repede în casă, să aduc un morcov!!! 
      Prima: - Adu doi morcovi, că poate îi punem şi nas!!! 
………………………………… 
  9.    Când ma întâlnesc în parc si vorbesc cu 
        barbati casatoriti, am impresia ca toti traim cu aceeasi femeie! 
………………………………… 
  
11.    Profesoara: 
      - Mihai, îţi adresez o întrebare. Dacă ştii, primeşti nota 10, 
          Dacă nu, ai nota 4. Eşti de acord? 
      - Da, doamna profesoară. 
      - Unde e Australia ? 
      - Acolo! răspunse elevul. 
          Unde acolo? 
        - Asta e deja o ALTĂ întrebare. 
………………………………… 
12.    Intr-o zi regele calare prin imparatia sa. 
        La un moment dat a intalnit un taran, care semana perfect cu el. 
        Regele il intreaba: 
        - Spune, omule, mama ta n-a lucrat la palat? 
        - Nu, Maiestate. Insa tatal meu da! 
………………………………… 
  
13.    Când a ajuns la 60 de ani Bunicu’ a început sa meargă cam 5 km 
          pe  zi. Acum are 97 și nu știm unde este. 
          Unul din avantajele mersului pe jos este că atunci când mori lumea 
          zice: ”Nu-i asa ca arata bine?!” 
  
14.     Suntem mai grei cu cât avansăm în etate. Asta deoarece se adună foarte 
          multă informație în capul nostru. 
  
  
15.   Sigur ca vorbesc uneori cu mine însumi ! Din când în când am nevoie de 
         sfaturile unui expert. 
  
  
16.   La vârsta mea “mulțumirea de sine” e totuna cu a intra într-o cameră 
        și a-ți aminti pentru ce ai intrat. 
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