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…..30 ianuarie , în continuare la Inter Macedonia! Care se 
demonstrează a fi capabilă să-şi menţină poziţia în topul 

preferinţelor clientelei - în speţă – noi. S-a schimbat totuşi 
ceva şi anume ora întâlnirii, revenindu-se la vechea 17.00! 

Ei bine, poate părea absolut lipsit de importanţă, dar de 
fapt are  semnificanţă relevantă: motivul este ora începerii 
- 18.30 - programului micuţei formaţii muzicale care, în 

pofida creşterii remarcabile a nivelului presiunii acustice , 
reuşeste să atragă oamenii pe ringul de dans! Iată deci că   
deprinderile tinereţii, nu cedează chiar aşa de uşor ! 

Problema este departe de a fi atât de simplă pe cât pare, 
astfel încât prefer să lăsăm altora (mai interesaţi decât noi)  

să-i dezbată şi aprofundeze sensurile.  
Întâlnirea a decurs conform unor cutume care, slavă 
Domnului au avut tot timpul să se formeze  şi consolideze 

de + 20 de ani : vin să revadă vechi cunoştiinţe, dacă nu 
prieteni, în ambianţe colegiale specifice, amintiri comune, 
care, cu intensitate mai mare sau mai redusă, pot genera 

stări de confort psihic regenerator. (dacă vreţi, chiar 
endorfine). Poanta este că treburile astea sunt absolut 

autentice, în stare pură, fără nici-o suspiciune de poluare 
cu ipocrizia şi nemernicia vremurilor în care….tocmai 
trăim acum , ajunşi la senectute! Ăsta cred eu că poate fi o 

variantă destul de credibilă a motivului continuităţii 
prezenţei la întâlniri. Cred – de asemenea – că – buna 

credinţă nu poate fi  contestată, orice urmă de alte 

posibile motive fiind aprioric nerezonabile. 
    Dar să lăsăm acum acest context care, cel puţin pe 
mine m-a preocupat de ceva vreme; m-am hotărât să 

găsesc şi alte subiecte, evident mai atrăgătoare pentru noi 
şi, dece nu, pentru alţi cititori ai revistei noastre. Cu ceva 

timp în urmă, ziceam ceva despre o micro-rubrică de ştiri, 
înserate în cuprinsul prezentei tablete. Nu prea m-am 
ţinut de cuvînt!Asta este, mai bine mai târziu decât deloc ! 

Deci : 
 

 

     Ca în orice activitate umană, într-o redacţie, fie ea  
neprofesionistă, există totuşi o activitate specifică ale cărui 

reguli trebuie respectate; indiferent de dificultăţi inerente 
cărora trebuie să li se găsească soluţii , într-un termen 
dat. De exemplu, citez obligativitatea respectării întocmai 

a conţinutului şi formei materialelor primite de la autori. 
Iată ce s-a întâmplat la editarea  # 138, ianuarie 2018 : 
La transferul unui material, cu extensia .doc, în vederea 

încărcării lui în cuprinsul # curent al revistei , operat cu  
“copy-paste”, procedură standard pentru asemenea 

operaţiuni, a fost comprimat textul materialului original, 
din 4 la 3 pagini, păstrînd dimensiunea,  fontul şi înca-

drarea pe pagină, aparent identice cu originalul respectiv. 
Foarte curios, începutul şi sfârşitul textului, rămân neal-
terate.În aceste condiţii, după cum era şi firesc, eroarea 

este sezisată de autor, care nu-şi recunoaşte, evident, 
textul  adresându-se redacţiei.Exprimându-ne regretul 
pentru cele petrecute,am adresat scuzele cuvenite 

autorului şi publicăm erata de rigoare în cuprinsul 
prezentului #. 

Sursa; MECANICII’61, #139, februarie 2018 EE                   Radu GRUIA 
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      În ultimii câţiva ani, activitatea “hacherilor”, 
spărgătorii de parole, vizitatorii nepoftiţi şi nedoriţi al 
oricărui site – privat sau public – unele adăpostind secrete 

de importanţă strategică – militare sau pur şi simplu de 
cercetare ştiinţifică avansată – au fost ţinta acestor indivizi 

deosebit de capabili, care,  pe cont propriu, şi-au propus 
ţinte considerate absolut sigure, inexpugnabile: URL-uri 
ale statelor majore militare, guvernelor sau ale reputatelor 

foruri şţiinţifice la nivel planetar. ( ca de exemplu NASA, 
sau altele asemănătoare). 

Ei bine, se ştie că asemenea instituţii au fost întotdeauna 
foarte bine protejate, fapt care ,se pare că a stimulat 
ambiţia unor indivizi de a reuşi să demostreze că nu pot fi 

opriţi să acceseze site-urile respective, chiar şi numai 
pentru a posta un “Hello, how are you guys ?”  

Rezultatul ? Eforturi extraordinare, continue, pentru 
perfecţionarea măsurilor de protecţie destinate a le stopa, 
sau diminua considerabil activitatea. 

Asemenea evenimente nu puteau să nu genereze efecte şi 
asupra WEB –ului, unde pubicul este prezent la nivel de 

multe sute de miloane de utilizatori. 
Formula adoptată ? Securizarea domeniilor de lucru ! 
Adică, practic, pe înţelesul tuturor: dacă parolele de acces 

aveau, până nu demult, 5-8 biţi (caractere) sau chiar mai 
puţini, la momentul actual, un site securizat este protejat 
cu un cod de securitate de…2048 biţi. ! Deocamdată, poate 

nu ştiu eu, dar nu s-a raportat vreun succes al hacherior 
la introducerea pe scară f. largă a acestei măsuri ! 

În continuare, măsurile de informare pentru propagarea 
metodei la scară de întreagă reţea  WEB se bucură de 
toată atenţia şi importanţa necesară, astfel în cât 

domeniile WEB care găzduiesc activitatea sutelor de 
milioane de utilizatori, public, bănci, comercianţi etc. etc,  

să poată deveni spectaculos mai sigure, în folosul tuturor. 
Avertismentele specialiştilor au devenit din ce mai 
insinuante, lăsând să se intrevadă posibilitatea ca, într-un 

viitor, acceptarea  domeniilor  WEB, să fie condiţionată – 
într-o măsură sau alta – de faptul dacă sunt, sau nu 

securizate. 
În aceste condiţii, în vederea prevenirii din timp a 
introducerii unor măsuri restrictive privind prelungirea 

periodică a domeniului şi găzduirii sale, m-am decis să 
purced la măsura de securizarea a domeniului deţinut de 
asociaţia noastră. În prezent, măsura este aplicată – 

finalizată la 2/10/18 ! mai jos, vedeţi cum arată una 
dintre paginile principale de lucru, cu insemnele 

respective. 
 
Domains:  
mecanicii61.ro 
www.mecanicii61.ro 
Issuer: COMODO CA Limited 
Key Size:2,048 bits (da60d07c …) 

                                                                       Expiration:Apr 12, 2019 12:00:00 AM 
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Mihaela Tihan şi Nae Enescu 

Ştefăneştii şi Gigica 

Dumitrescu 
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Dumitru, Popa şi Vanca, la un conclav ad-hoc ! 

Duo Stănescu – for ever ! 
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Costel Marin sub asediu ! 

Dorel Miron, Sile Aleşincu şi Şefa Rodica 
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Ani şi Mirel Vanca + Dan Ştefănescu, cu 

ochii pe Vali Gheorghe ! 

Clişeul de ocazie al lui Jorj 

Reuşită 100 % ! 

 
 Marinică Moise, un pic agasat  
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Fw: Ce cititi alaturat...  

Inbox 
Radu Mihalcea 

Attachments5:29 AM (15 hours ago) 

to me  

Radule,  

crezi ca poti publica articolul asta, inclusiv emailul meu? 
Daca poti...multumesc! 

Radu 

Sent from Yahoo Mail. Get the app 

---- Forwarded Message ----- 

From: Radu Mihalcea <radu2016mi@yahoo.com> 

To:  
Sent: Sunday, February 11, 2018, 9:27:35 PM CST 

Subject: Ce cititi alaturat... 

...a fost dedicat Romaniei, tara in care m-am nascut si m-am format profesional: multumesc 

Romania! 

Radu 

NR Textul de mai sus este email-ul primit de la colegul nostru din Chicago, Radu 

Mihalcea 
 

 
      HOME 

                                                                            

 
Actualitatea | Opinii | Comunitatea | Analize | Externe | Culte | 

Weekend | Sport | Curs Valutar |  

 

Centenarul României: o manifestare culturală la Chicago - de George Zidaru, 
Chicago  

 
Noul ghid de finanțare MRP: simplu și eficient   Proiectul pentru modificarea 

și completarea Legii cetățeniei române, în dezbatere publică la Ministerul 
Justiției   Finanţări nerambursabile disponibile pentru românii de peste 

hotare + sesiune deschisă pe tot parcursul anului    Apel pentru toţi 
credincioşii ortodocşi români - Pentru strângerea de fonduri necesare 
terminării construcţiei Bisericii ortodoxe române ”Sfântul Gheorghe şi Sfântul 

Dimitrie cel Nou” din Las Vegas Anunţ - Biserica “Sfântul Nicolae” din Riverside, 
California

Sursa: MECANICII’61, An 14, # 139, februarie 2014 EE              Radu MIHALCEA 

Contact 

1063 - 12 februarie 2018 - COMUNITATEA ROMÂNO-AMERICANÃ 



9                                Revista MECANICII’61, An 14, # 139, februaie 2018 EE 

 

 
 

       Centenarul României: o manifestare culturală la Chicago 
                                                                                                           de George Zidaru, Chicago 
 
Apropierea sărbătoririi centenarului României a dus la inițiativa unui grup de români din Chicago să 
organizeze o manifestare dedicată culturii românești. A fost o încercare de a preda o ștafetă 
generației mai tinere care - în școlile americane - nu are ocazia să-i cunoască realizările cele mai de 

seamă și să înțeleagă condițiile social-istorice în care aceasta a 
fost creeată. La manifestare, care a fost organizată în locuința 
familiei prof. dr. Rodica Bărănescu / prof. dr. Radu Mihalcea au 
participat 24 de persoane, printre care și Consulul General 
Adjunct al României la Chicago, doamna Mihaela Deaconu, soțul 
dânsei, criticul de artă dl. Cosmin Popa, și doamna Maria 
Theodorescu, organizatoarea unei serii de Seri Culturale 
Românești, aflată deja la cea de a treia ediție. 
 
Prezentarea a avut două părți distincte, dar intercalate: în prima 
parte două poete contemporane, Ana Munteanu 
Drăghici, Președinta Cenaclului “N.D. Cocea Anotimpuri” din 
Sighișoara și fiica dânsei, dr. med. Ligia Grindeanu din Chicago 
au prezentat poezii din creațiile proprii cuprinse în volumele 
Dincolo de liniște, respectiv Anotimpuri de dor,făcând dovada că 
și în zilele noastre “românul este născut poet” și că talentul literar 
se moștenește dealungul generațiilor. Creațiile ambelor poete au 
fost primite cu multă căldură și aplaudate îndelungat de către 
auditori. 
 
Prof. Mihalcea și-a propus un tur de forță: pe de o parte să 

ilustreze convingător interferența dintre artă și viața de toate zilele - așa cum a trăit-o dânsul - pe de 
altă parte să prezinte foarte pe scurt atât creația a 25 de artiști care au marcat poezia, sculptura, 
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muzica, pictura și baletul românesc în ultimele 
două secole cât și condițiile social-politice în 
care aceștia au creeat opere nemuritoare. 
Prezentarea a avut ca moto versurile – atât de 
actuale – ale lui George Coșbuc: O luptă-i 
viața, deci te luptă / Cu dragoste de ea, cu 
dor! și a fost încheiată cu un citat al 
dramaturgului Eugen Ionescu: Poeții sunt 

inima umanității!  
 
Au fost citate versuri din operele lui Eminescu, 
Veronica Micle, Radu Gyr, Ștefan Augustin 
Doinaș, Gheorghe Topârceanu, Teodor 
Neculuță, Octavian Goga și, dintre cei mai 
tineri ale lui Valeriu Cercel; au fost arătate 
picturi ale lui Nicolae Grigorescu, Teodor 
Aman, Apcar Baltasar, Octavian Bancilă, 
Alexandru Darida și Nicolae Maniu. A fost 
analizată cu atenție evoluția spre perfecțiune 
a sculptorului Constantin Brâncuși și a fost 
amintită cariera fenomenală - rămasă 
simbolică pentru perfecțiunea artei românești 

- a balerinei Irinel Liciu. Prezentarea a fost punctată de fragmente din melodiile nemuritoare ale 
Baladei de Ciprian Porumbescu, Rapsodiei Române de George Enescu, Valurile Dunării de Ion 
Ivanovici și Ciocârlia în interpretarea orchestrei Barbu Lăutaru.  
 
După manifestare l-am întrebat pe prof. Radu Mihalcea despre motivația dânsului pentru promovarea 
artei și culturii românești. Dânsul ne-a răspuns: “În cei 45 de ani de pelerinaj ai mei am asimilat multe 
aspecte ale câtorva culturi străine dar atunci când vreau să mă regăsesc pe mine însumi revin 
întotdeuna la cultura română. Întrepătunderea gândurilor mele cele mai intime este atât de profundă 
încât în viața de toate zilele folosesc limba engleză, când lucrez concentrat la vreun proiect folosesc 
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limba germană, iar când vreau să am acea 
liniște creativă care mă duce la soluții 
originale și-mi aduce o bucurie de viață 
infinită, folosesc limba română și revin la 
Eminescu și la colegii lui creatorii de artă 
românească.”  
 
Prof. Mihalcea a mai adăugat: “Dorința de a 
ține prezentarea din seara aceasta în fața 
românilor din      Chicago a pornit și de la te-
merea că generația mai tânără este în 
pericol să piardă legătura cu ceea                  
ce este sufletul culturii românești. Deoarece 
în școlile americane nu se învață nici limba 
și nici literatura română, copii familiilor de 
români nu au ocazia să învețe ceva despre 
arta și cultura țării natale a părinților lor. Cei 

care au făcut școala în România au numai rareori posibilitatea să se reîntâlnească în Chicago cu 
manifestări ale culturii românești. De aceea am încercat să re-creez acea atmosferă de vis pe care eu 
am trăit-o în România și care constituie fermecul inimitabil – pentru mine de neuitat - al culturii 
românești. 
 
Manifestarea a fost un mare success, aprecierile participanților variind între “Am învățat foarte multe în 
această seară!” (dr. med. Olezia Comsulea), “…A fost un moment copleșitor nu numai prin conținutul 
de excepție al prezentării făcute de dl. Mihalcea, dar și prin calitatea participanților si numărul 
lor.” (Codruța Theodorescu)  și “…vă mulțumesc și vă felicit pentru…calitatea de exceptie pe care ati 
imprimat-o Serii Culturale Românești” (Consulul General Adjunct al României, Mihaela Diaconu). 
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NR. În ultima vreme, din ce în ce mai multe autorităţi locale sau naţionale din 

întreaga lume, anunţă, preventiv, intenţia de a restricţiona circulaţia 
autovehiculelor cu motor care foloseşte combustibil fosil. Termenul final – interdicţia 
de circulaţie – este anunţat pentru anul 2020. (Franţa) 
Având în vedere acest context, am considerat  oportună  cunoaşterea unor opinii 
privind obiectul care se preconizeză să înlocuiască “Zeul Automobil” pe care încă, îl 

folosim aproape toţi…..de peste …100 de ani ! Aşa dar,   
 

PRO 
 
     Chiar dacă motoarele termice sunt încă „la putere” pe piaţa auto, maşinile cu 

motor electric intră tot mai puternic pe piaţă, marii producători lansând tot mai 

multe maşini electrice care să le înlocuiască pe cele cu motor termic pe benzină, 

motorină sau gaz.  Paul Danci, un inginer român care lucrează la cel mai înalt 

nivel, în domeniul automotive, în Germania, a realizat pentru „Adevărul” o analiză 

a avantajelor şi dezavantajelor pe care le au maşinile cu motor electric. La 

capitolul avantaje se pot bifa: gradul redus de poluare, întreţinerea şi chiar 

siguranţa. La capitolul dezavantaje, inginerul a identificat problema alimentării şi 

a nivelului redus de autonomie, dar şi lipsa infrastructurii pentru încărcarea 

bateriilor. Redăm detaliat avantajele şi dezavantajele motoarelor electrice 

explicate de Paul Danci: Avantaje: Gradul de poluare. Gradul de poluare al 

motorul electric este încomparabil mai mic decât cel al motoarelor termice.  

     Întradevăr, dacă ar fi să privim realitatea, şi energia electrică folosită trebuie 

produsă. Producţia de energie electrică în sine poate crea poluarea. Folosirea 

energiei electrice în scopul propulsiei autovehiculelor nu crează poluare. 

Distribuţia de cuplu. Motoarele termice se folosesc de aşa numitul „tren de 

rulare” pentru a adapta şi a transmite puterea devoltată de motor către roţi. 

„Trenul de rulare” poate avea diferite componente, în funcţie de performanţele 

dorite. Cutia de viteză este cea mai importantă componentă şi are rolul de a face 

transformarea de cuplu si viteză de rotaţie a motorului şi a distribui aceast cuplu 

spre roţi. Diferenţialele participă la proces şi imbunătăţesc acest proces al 

transmisiei de cuplu dezvoltat de motor şi, în acelaşi timp, cresc controlabilitatea 

vehiculului. În cazul maşinilor cu motoare electrice „trenul de rulare” arată diferit 

şi conţine componente diferite. Nu mai este nevoie de aceste sisteme care conţin o 

mulţime de componente în mişcare. Multe componente în mişcare pot fi eliminate 

prin utilizarea motoarelor electrice. În esenţă traseul de la energie electrică la roţi 

este: Baterie – Convertor electric de putere – transmisie – roţi. Eficienţa 

CONTRA

Sursa: MECANICII’61, An 14, # 139, februarie 2018 EE                                     INTERNET 
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motoarelor electrice. Privind în ansamblu, motoarele elecrice pot avea o eficienţă 

de aproximativ 90% în comparaţie cu motoarele termice alimentate cu motorină, 

benzină sau gaz. Această eficienţă net superioară a motoarelor electrice 

comparată cu cele termice se datorează faptului că majoritatea componentelor 

folosite pentru a stoca, produce şi distribui energia folosită la alimentarea 

vehiculelor electrice sunt mult mai eficiente. Motoarele termice produc energie 

folosită la propulsia maşinii şi produc căldură. Pentru ca eficienţa maşinii să 

crească este nevoie ca cea mai multă energie să fie produsă pentru a pune în 

mişcare maşina, nu pentru a produce energie termică. Motoarele electrice şi 

sistemele periferice produc căldură şi au alte tipuri de pierderi dar sunt mult mai 

mici comparate cu cele termice.  

 Acceleraţia maşinilor cu motoare electrice. O maşină de serie cu motoare 
electrice poate avea o acceleraţie care este între aceleaşi valori cu cele mai rapide 

maşini de serie sau chiar maşini de curse de viteză. Asta se poate întămpla 
deoarece motorul electric poate produce cuplul (torque) maxim din momentul 0 
pe când cel termic produce cuplul maxim la o anumită viteză şi anumite turaţii 

ale motorului.  
Întreţinerea unei maşini electrice. Datorită faptului că o maşină electrică are mai 

puţine părţi în mişcare comparat cu o maşină cu motor termic, întreţinerea ei 
este mai uşoară şi mai ieftină. Într-adevăr, maşinile electrice fiind ceva relativ 
nou pe piaţa de larg consum, locurile unde pot fi reparate sau întreţinute sunt 

puţine comparat cu cele unde se repara şi se întreţin cele cu motoare termice. 
Acest aspect se va schimba datorită nevoii de astfel de service-uri care oferă 
servicii pentru maşinile electrice, care vor fi tot mai multe.  

Siguranţa maşinilor electrice în cazul accidentelor rutiere. Datorită faptului că în 
cazul maşinilor electrice se preferă varianta în care fiecare punte are propriul 

motor electric, masa maşinii este distribuită uniform. În cazul maşinilor cu 
motoare termice zona unde se afla motorul este cea mai grea, şi în cazul 
anumitor tipuri impact, pagubele materiale şi de pierderi de vieţi omenşti era 

mare. Prin faptul că sistemul de propulsie este distribuit în mai multe zone ale 
maşinii acest lucru duce la o comportare diferită a maşinii în caz de accident. 
Totodată, pericolul de incendiu datorită aprinderii carburantului sau a 

conductelor aflate în zonele cu temperaturi ridicate este mai mult mai scăzut sau 
chiar inexistent.  

Dezavantaje: Autonomia maşinilor electrice. Acest aspect se înbunătăţeşte 
semnificativ o dată cu noile tehnologii care permit stocarea de mai multă energie 
electrică în acumulatorii aflaţi în maşină. Maşinile electrice de top au o 

autonomie de aproximativ 430 de km cu acumulatorii încărcaţi la maximum. 
Pare puţin dar există maşini (şi nu puţine) care datorită consumului mare de 

carburant sau a rezervoarelor mici pot face cam tot atâţia kilometri cu un plin de 
carburant. Totodată, autonomia nu va creşte proporţional cu numărul de 
acumulatori aflaţi în maşină. Cel mai mare impact pentru autonomia maşinilor, 

in general, este masa maşinilor iar o data cu creşterea numărului de acumulatori 
va creşte şi masa maşinii.  

Alimentarea cu energie. Dacă pentru o maşină cu carburanţi convenţionali 
(benzină, motorină gaz) timpul de alimentare poate fi de sub 10 minute, pentru 
maşinile electrice acesta creşte. Pentru maşinile cu motoare electrice, această 

temă se tratează diferit. Timpul de încărcare depinde foarte mult de cât de multă 
energie electrică poate fi livrată maşinii. Există sisteme de „supraîncărcare” care 
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funcţiononează la tensiuni înalte şi care livrează în aproximativ 45 de minute 

energie necesară pentru a parcurge peste 250 de km. Există şi cazuri când o 
încărcare completă a acumulatorilor poate dura până la 8 ore. Ca parte pozitivă 
al aspectului alimentării maşinii cu energie electrică îl constituie faptul că poate 

fi alimentată de acasă, de la reţea de energie electrică de 220 V/110V . 
Infrastructura pentru alimentarea cu energie. Dacă avem destul staţii de carburant 

în 2017, staţii de încărcare a maşinilor electrice sunt cu mult mai puţine. 
Datorită tehnologiei care este relativ nouă pe pentru piaţa de larg consum, 
infrastructura nu poate ţine pasul cu avansul tehnologic din industria 

constructoare de maşini. În Europa, în ţările vestice au început să apară, în 
parcările de pe austostrăzi staţii de încărcare pentru maşinile electrice dar dacă 

părăseşti autostrada greu găseşti alte staţii.  
Durata de viaţă al acumulatorilor. În funcţie de modul de încărcare/descărcare al 
acumulatorilor durata de viaţă poate varia de la 5-6 ani până la 13 – 15 ani. 

Controlul motoarelor electrice. Deşi motoarele electrice, din punct de vedere al 
preciziei, sunt net superioare celor termice sau sistemelor cu control hidraulic, 

acesta performanţă vine totuşi cu un cost. Pentru a face o comparaţie, pentru 
controlul sistemelor electrice se folosesc unităţi de măsura a timpului de 
nanosecunde. Într-o secundă sunt 1,000,000,000 de nanosecunde (un miliard). 

Pentru sistemele mecanice se folosesc timpi care se măsoară în milisecunde. Într-
o secundă sunt 1000 de milisecunde. Pentru sistemele hidraulice se folosesc 

timpi care se măsoară în secunde. Pentru a putea controla, cu precizia necesară 
sistemele electrice se folosesc sisteme de calcul performante care la rândul lor 
consumă energie şi produc căldură, deci trebuie răcite. Fără avansul tehnologic 

din domeniul electronicii, motoarele electrice nu puteau deveni o soluţie viabilă şi 
eficientă pentru a construi maşini.  

Impactul utilizării energiei electrice pentru încărcarea maşinilor electrice. Deşi 
maşina electrică, în sine, nu poluează, pentru a produce energia electrică 
necesară se folosesc, în unele cazuri, ca materii prime cărbunii. Producţia 

energiei electrice cu cărbuni produce poluare. Creşterea nevoii de energie 
electrică care apare o dată cu numărul crescând de maşini electrice ar putea 

duce la producţia de energie electrică cu metode convenţionale. Impactul creşterii 
nevoii de energie electrice pentru a alimenta maşinile electrice va duce la nevoia 
de investiţii in surse de energie electrică curată care s-ar putea să ducă la 

creşterea preţurilor energiei electrice. 
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CONTRA 
 

Mașina electrică o înșelătorie, dacă nu o nebunie furioasă, sau 
mai degrabă ambele simultan? 

   
Nu eu sunt cel care spune asta, dar îl citez pe Carlos Tavares (șeful Peugeot):  

„Lumea este nebună. Faptul că autoritățile ne ordonă să mergem într-o direcție 

tehnologică, aceea a vehiculului electric, este un punct de cotitură mare.  
Nu aș vrea ca, peste 30 de ani, să descoperim ceva care nu este la fel de bun ca 
aerul în ce privește reciclarea bateriilor, utilizarea de materiale rare de pe planetă, 
emisiile electromagnetice ale bateriei în situația de reîncărcare?  

Cum vom produce mai multă energie electrică curată?  
Cum să facem ca emisia de carbon la fabricarea bateriei unui vehicul electric să 
nu fie un dezastru ecologic?  

Cum vom asigura că reciclarea unei baterii nu este un dezastru ecologic?  
Cum vom găsi suficiente materii prime rare pentru a face celulele și chimicalele 

bateriilor pe termen lung?  
Cine rezolvă problema mobilității curate în ansamblu?  

Cine este capabil astăzi să pună problema într-un mod suficient de larg din 
punct de vedere al societății pentru a lua în considerare toți acești parametri?  
Îmi fac griji ca cetățean, pentru că nu sunt ascultat ca producător de mașini.  

Toată această agitație, tot acest haos, se va întoarce împotriva noastră, pentru că 
vom lua decizii rele în contexte emoționale.”  

   

STÉPHANE LHOMME   (Directorul Observatorului nuclear)  
Ciclul de viață al unui vehicul electric îl face la fel de poluant ca un vehicul 

termic.  
A subvenționa acest lucru nu are sens, explică directorul Observatorului Nuclear, 

Stéphane Lhomme.  
Fabricarea de baterii este la fel de emițătoare de CO2 ca și cum ai parcurge între 
50 000 și 100 000 km în mașina electrică, pentru a începe să produci mai puțin 

CO2 decât un motor termic. Aceasta înseamnă 15-30 km pe zi, 365 de zile pe an, 

timp de 10 ani!  
   
DANIEL ROLAND, Agenția France Presse  

Spre deosebire de ceea ce majoritatea oamenilor cred că este subiectul unei 
propagande continue a politicienilor și industriașilor, mașina electrică nu este mai 

virtuoasă pentru climat decât mașina termică, cu benzină sau motorină.  
Acestea sunt concluziile unui studiu deja vechi al Agenției franceze de mediu și 

gestionare a energiei (ADEME), ignorat în mod deliberat de guvern (Elaborarea 
principiilor bilanțului energetic al emisiilor de gaze cu efect de seră și altor efecte 
asupra mediului induse de toate sectoarele vehiculelor electrice și vehiculelor 

termice până în 2012 și 2020 (noiembrie 2013).  
Știind că aceste mașini sunt folosite în principal pentru călătorii scurte, este 

probabil că kilometrajul necesar pentru a fi considerată „virtuoasă” nu va fi 

niciodată atins.  
În plus, toate emisiile CO2de la o mașină electrică sunt trimise în atmosferă chiar 

înainte de a se deplasa cu un kilometru, în timp ce pe de altă parte se pretinde 
pretutindeni că mașina electrică nu emite particule fine.  
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Dar, așa cum semnalează revista Știință și Viață (ianuarie 2015), „anvelopele, 
frânele și uzura drumurilor emit aproape tot atâtea microparticule ca și 

motorina”.  
Mașina electrică emite cu siguranță mai puține particule decât mașina termică, 
deoarece nu are eșapament, dar ea are frâne, anvelope și rulează pe asfalt!  

În cele din urmă, mașina electrică nu este mai ecologică decât mașina termică.  
Banii publici consacrați dezvoltării sale sunt deci total nejustificați.  

Dar este vorba de sume astronomice:  
- Guvernul a lansat un plan de instalare a 7 milioane de stații de încărcare de 

aproximativ 10.000 de euro fiecare, adică un cost de aproximativ 70 de miliarde 
de euro.  

De asemenea, va fi de mirare să vedem alegerea comunelor mici, care crezând că 
fac un gest pentru mediul înconjurător, să spargă cutia de bani comună pentru 
a-și permite un terminal;  
- Bonusul „ecologic” la achiziționarea unui automobil electric depășește 10.000 € 

pe vehicul, adesea suplimentat de o primă a zonei.  
Aproape toți cumpărătorii sunt gospodării bogate, deoarece aceste vehicule sunt 
foarte scumpe: din nou, banii tuturor sunt oferiți celor mai privilegiați  
În realitate, în țara atomului, toate mijloacele sunt bune pentru a „stimula” 

consumul de energie electrică, în scădere continuă de ani de zile.  
Deoarece mașina electrică din Franța poate fi considerată o „mașină nucleară”, 

aproape toate stațiile de încărcare instalate sunt conectate la rețeaua electrică 
obișnuită, 80% nucleară.  
Nu trebuie să ne lăsăm păcăliți de certificatele propuse de domnul Bolloré și de al 

său Autolib (Paris), de Bluecub (Bordeaux) și de Bluely (Lyon), asigurându-ne că 

acestea sunt reîncărcate cu energii regenerabile: este doar o chestiune de jocuri 
de cuvinte; energia electrică utilizată este aceeași ca pretutindeni.  
Nu facem aici promovarea mașinii termice, ea însăși o calamitate ecologică.  
Dar, exact nimeni nu va avea ideea de a da 10 000 de euro la achiziționarea unei 

mașini diesel, de a-și rezerva loc de parcare și de a-și umple rezervorul la un preț 

...  
Este o analiză foarte bună să arătăm că politicienii noștri (și verzii) ne fac 

spectacol:  
Paranoia motorinei nu privește decât pe șoferi!  

Camioanele, autocarele, navele sunt excluse!  
Doar pentru a identifica gradul de paranoia a celor mai virulenți detractori ai 

vehiculului diesel, trebuie să le dezvăluim datele industriei maritime care au 
demonstrat că, având în vedere dimensiunea motorului și calitatea 

combustibilului utilizat, cele mai mari 40 de nave-cargo ale lumii poluează la fel 
ca toate cele 760 de milioane de mașini de pe planetă.  
Știți, că aceste nave port-container care ne alimentează cu produse pe care le-am 

făcut în fabricile noastre relocalizate, astăzi ard fiecare 10.000 de tone de 
combustibil pentru o cursă între Asia și Europa.  

Aceste nenorocite 40 de nave fac parte dintr-o flotilă de 3.500, la care trebuie 
adăugate cele 17.500 de petroliere, care alcătuiesc ansamblul celor 100.000 de 

nave care navighează pe mare.  
Pentru a nu părăsi domeniul maritim, să amintim că flota franceză de agrement 
este de aproximativ 500.000 de unități, din care 5.000 de iahturi de peste 60 de 

metri, iar cel mai mijlociu dintre ele arde aproximativ 900 de litri de combustibil 
într-o singură oră, în timp ce 24% din casele francezilor care se încălzesc cu ulei 

au probleme cu umplerea rezervoarelor lor pentru iarnă.  
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Pentru a continua pe calea schizofreniei paranoide, să luăm în considerare 
întreaga flotă de pescuit și 4,7 milioane de camioane în tranzit în Franța și miile 

de avioane care străbat cerul.  
Pentru a completa această mică poveste, să nu uităm indispensabilul domeniu 

agricol în care consumul mediu de energie este de 101 litri de combustibil pe 
hectar.  

   
Aceasta dovedește, de asemenea, că jurnaliștii sunt cumpărați de putere pentru a 
ne ameți și a ne spăla creierul. 
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Erată la # 138 

  
 

Stimați prieteni, invitați, 
Fiindcă suntem adunați, 

La acest sfârsit de an, 
Toți, aici la Eforie, 
Animați cu bucurie 

Să pășim in Noul An, 
Cu noi vise, mai semețe, 
Gânduri și mai îndrăznețe, 

Pentru Noul An ce vine, 
LA MULȚI ANI cu bucurie ! 

Și cum datina străbună  

Ni- l trimite pe Traian,  
Cu plugul din Bărăgan,  
Tot așa încerc și eu,  
Dar cu plugușorul meu,  

Să vă fac de Anul Nou,  
Acum, pentru fiecare,  

Câte o mica urare. 
 
Strig acum mare urare,  
Și la doamne profesoare. 

Pentru doamna Ana Vanca,  
O soție devotată 

Și o mamă minunată,  
Conștiincioasă și severă,  
Harnică și muncitoare,  

Să fie tot săritoare, 
Căci mamă de băieți îmi pare,  

Anul Nou să-i dea putere,  

Să-l petreacă cu plăcere 
Și cu multă pasiune,  
În suflet să își adune 

Arta, ori că-i teatru, ori că –i film, 

Arta e darul divin 
Pentru un suflet erudit  
Și un om de toți iubit.  

Anul Nou să-i dea putere,  
Inspirație divină,  
Obiceiul să-l mențină,  

Să nu sară în jurnal,  
Nici o filă-n Noul An,  
Căci scrisul îmbogățește 
 Pe cel ce scrie și citește.                                                                               
Pasiunile să-și țină, 

 

 
 

Colecțiile să le mențină, 

De  toate să aibă parte, 
Domnul să îi dea de toate! 
 

Să urăm mai călduros  
Pentru un inginer vânjos. 
Toată viața a muncit,  

De căldură s-a-ngrijit.  

A făcut termocentrale  
Și-acum scrie romane,  

Niciodată nu se-oprește  
Satul natal îl iubește. 
Are forță creatoare 

Cât pentru 10 romane.  

Anul Nou ce-o să –i aducă?  
Multă putere de muncă! 
 
Neluțu și a lui consoartă, 
Înpreună se răsfață, 

Azi se ceartă, azi se-mpacă.  

Le dorim, precum se poartă,  

Să nu se despartă niciodată. 
 
Pentru Ștefănescu Dan, 
 Urez la sfârșit de an,  
Să fie soț devotat,  

După cum ne-a învățat  
Și cinstit, minuțios,  

Cum stă omului frumos.  
Şi ca un bun inginer,  

Fiindcă este pensionar,  
Să nu fie prea tipicar,  
Nici prea încăpățănat  

Că mă-mpiedic în urat:  
Nu te ancora-n trecut  
Că azi e un nou început! 
 
Și de doamna Ștefănescu,  

Multe o-i spune, 
De ne -om întinde până mâine.  
Ea ne susține-n echipă 
 Și ne-ajută la revistă.  

Ea e echilibru-n familie,  
Așa mi s-a dat de știre .  

P L U G U Ş OR   R E V E L I O N  2 0 1 8 
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Și -n Anul Nou ce vine  

Îi urăm să-i fie bine! 

 
Pentru o doamnă calculată,  
Facem urarea mai lată  
Pentru doamna Gabriela. 
Să-i dea anul nou de toate  
Sănătate și bucate, 

Că- i și mamă și bunică, 

De nimic nu-i este frică.  
Cu gătitul stă așa: 

Oala din bucătărie, 
Nu- i prea place, să se știe.  

Dar să se gătească-i place,  

Căci la modă multe face,  
Că-i o doamnă elegantă  
Și mereu e asortată. 
Și-i urăm aici și noi:  

Aureturi,coliere 
Să le poarte cu plăcere! 

 
Fac acum o urare  
Pentru Gheorghe Vasile, 
Că e un tata model,  

Nu se dezminte de fel.  
Soția el își iubește 

Și în exigență crește.  

Anul Nou să îi aducă  
Sănătate, bucurii, 
De la ai săi nepoți și copii! 

 
Și facem acum urare  

Și lui Nicu frățioare,  

Că-i a Doiniței jumătate 
Și-o iubește, nu se poate,  

Ca pe-un suflet drăgăstos,  
Bun și cald, mărinimos. 
Vrea pe rană să și-o pună  

Ca balsam de vreme bună .  
Anul Nou să-i dea putere,  
Sănătate și-n etern  

Dragoste până la cer! 
  
Pentru domnul Balaban, 
Urez la sfârșit de an 

Să aibă multă sănătate  
Și iubire cât se poate,  

Că-l iubește d-na sa  

Cât pentru toată viața. 

Eu vreau să vă urez frumos  
Să nu fiți prea militaros,  
Cu ordine și organizare  
Ne -mpiedicăm și în urare.  
Să fiți așa cum știe ea,  
Harnic și înțelegător, 

Soț bun și foarte iubitor! 

 
Să urăm acum mai tare  
Lui Stan Bone frățioare,  

Calculat, organizat 
Și de „rege” pasionat .  

Anul Nou să- i dea de toate, 
Informații ca la carte, 

Să știe mereu pe toate,  

Că- i stăpân în casa sa  
Și-l ajută Fizica. 

 
Să facem și mare urare 
Adelinei, soaței sale,  

Doamnă profesoară aleasă,  
Care gătește bine în casă.  

Gospodină minunată, 
Ordonată și curată. 

 
Ca albina ea muncește,  
Nicidecum nu obosește.  

Mai coase și tricotează  
Și cuvinte-ncrucișează. 

 

Mateescu Dan,  
Acum este pensionar. 
De hobby el nu s-a lăsat  

Spune bancuri neîncetat.  
Soție frumoasă ce el are,  

Ca Emilia, nimeni n-are.  
2 fete, 3 nepoți, 
Să-i țină Domnul sănătoși! 

  
Ca Emilia nu-i niciuna,  
Așa spune Dan într-una .  

45 de ani ne -a suportat  
Ne-a iubit și ne-a îincântat. 

Ne-a adus ea și o doamnă 

Doamna Rădulescu o cheamă. 
O doamnă prietenoasă, frumoasă, 

Să ne încânte seara noastră. 
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Nicu și cu soața lui, 

S- au făcut ai dracului.  
El la Banca Națională,  

Ea cu copii la școală  
Căci Ștefan, băiat isteț,  

Va avea un job mareț  
Și cu o fată așa dotată  

Va fi mândru al ei tată. 

 
Mădălina cu a ei mamă, 
Au venit să ia de seamă  

Cum se face un audit  
La prietenul iubit. 

Ea, o mamă de valoare, 
A muncit s -o crească mare. 
Rezultatul s-a văzut, 
Licența cu 10 a obținut. 

 
Facem o urare aleasa 

Lui tataie, că e gazdă,  
Căci nimic nu îl oprește  

Și toată viața muncește.  

El e bunicul model 
Și doresc la toți la fel .  

Nepoții toți îl iubesc  
Și îl îndrăgesc. 

Pe el noi ne cicălește, 
Dar ne și iubește. 
Și vrem să îți mulțumim. 

Anul Nou să-ți dea putere,  

Sănătate, bucurii, 
De la noi, de la copii. 

  
Facem urare frumoasă, 
Și pentru bunica noastră.  

Doamnă plăcută, distinsă  
Și mereu tare aprinsă. 

Fă mereu ce zice ea,  
Că altfel dai de belea.  
Și acum de ziua ei, 

I-ai un cadou vrei, nu vrei. 
 
Tati, că așa îl numim noi,  
Ne-a pus pe toți pe locul 2, 
Căci după cum puteți vedea,  

Câine și-a luat, 

Ea locul întâi a ocupat. 

El are acum alte preocupări:  
Să ducă câinele la coafor!  
Când arenda el plătește,  

Câinele îl însoțește. 

Ori că-i ploaie, ori că-i soare,  
Câinele merge la plimbare.  
El e un tată devotat 
Îl iubim necondiționat. 

 
Mami , albinuța-n casă,  
Ori că repară, ori că gătește, 
Misiunea o îndeplinește.  

 
Tot ce-i spui ea face 
Nimic nu o distrage. 
Noi toți o iubim  
Și o prețuim.  

Că nu-i alta ca ea, 
Când e bună, când e rea. 
 
Și gazda noastra cea aleasă,  
E o manageriță de clasă.  

Tot ce face ea e bun 
Căci e pricepută, îți spun.  

E o femeie grozavă,  

Philoxenia o are în pază.  
Noi îi mulțumim cu toții  
Și-i urăm în Noul An 

Tot ce-i mai bun pe orice plan. 
  
Și acum, în încheiere,        

Urez acum la final, 
Dacă v-a făcut plăcere,       

Numai bune-n Noul An. 
Spuneți cu toți LA MULȚI ANI!   

Domnul să ne dea putere, 
Și mai scoateți niste bani.      
Să fim așa cum ne cere. 

Pace-n suflet să v-aducă 
Noul An și spor la munca! 

 

La mulți ani! 
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  Curtoazia Puiu VĂLEANU 
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