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Nein, wir können nicht!

Interviuri duminicale 
la “un pahar de vorbã”

RETROSPECTIVA LUNII
IANUARIE - Platforma Culturalã
AªII ROMÂNI - Nürnberg

INTERVIU CU TEODOR
BACONSCHI, ministrul
Afacerilor Externe al României

Liana Dumitrescu, preºedintele
spaþiului cosmic 
a pãrãsit Pãmântul...

2011, Anul Iepurelui de Metal

DIN SUMAR

C
on

su
lta

nþ
ã 

ºi
 în

 li
m

ba
 r

om
ân

ã

HORST GÖBBEL:
“Am impresia 
cã AªII ROMÂNI   

au þeluri realiste 
ºi activitãþile lor se
vor putea dezvolta
spre binele multor
oameni”

HORST GÖBBEL:
“Am impresia 
cã AªII ROMÂNI   

au þeluri realiste 
ºi activitãþile lor se
vor putea dezvolta
spre binele multor
oameni”
Vicepreºedintele
Consiliului de
Integrare Nürnberg îºi
doreºte ca românii din
zona Nürnberg sã fie foarte
activi uniþi ºi sã se dezvolte
Centrul Cultural Româno-
German cât se poate de repede. 
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Noi suntem minunaþi! Cu toþii vorbim despre
Eminescu sau Traian Vuia, mai nou despre astronautul
Dumitru Prunariu... încercând sã uitãm ce ne doare.
Iubim România, cu dor ºi durere ºi privim în spate cu
nostalgie. Imaginaþi-vã ce-ar fi sã laºi un american sã
supravieþuiascã, fãrã bani ºi paºaport, în România?! Cred
cã s-ar descurca maximum 2 zile. Când eºti obiºnuit, de
mic, sã fii protejat de stat...viaþa devine un calvar atunci
când eºti lãsat sã te descurci dupã propriile puteri, noroc
ºi I.Q. ªi asta e una din lecþiile dureroase, dar utile pe care
am primit-o cu toþii acasã. De asta, oriunde ne-am afla,
gãsim noi o cale sã supravieþuim.

Totuºi, am devenit foarte duri. Iar Europa ne-a învãþat
sã fim ºi mai duri.

Cu toþii avem rãni. Am fost rãniþi de strãini, uitând cã
ºi ai noºtri ne-au rãnit... cândva. Ai noºtri continuã sã o
facã atunci când meregem acasã,  uitându-se cruciº cã nu
continuãm sã mâncãm salam cu soia, alãturi de ei. Ei cred
cã ne e uºor, iar noi, din delicateþe sau mândrie, îi lãsãm
de multe ori sã-ºi imagineze ce vor. Suferinþele noastre
sunt pe alte planuri, trãim în lumi paralele: ei se gândesc
la bucata de pâine, noi încercãm sã ne îmbunãtãþim
accentul, sã ne îmbogãþim vocabularul...ca sã închiriem
mai uºor o casã.

ªi totuºi, când vezi cã ai mai multe ºanse sã duci un
trai liniºtit departe de casã...te doare de douã ori. Te
chinuie întrebarea: de ce noi nu putem? Mercedes a vrut
sã vinã în România...dar fie am ajuns noi la ei... fie s-au
dus în Ungaria. Daimler îºi alesese deja zona în care voia
sã construiascã uzina Mercedes, însã apariþia
speculanþilor imobiliari, care au vrut sã profite de acest
lucru ºi ºi-au sãltat artificial preþurile la terenuri, l-a
îndepãrtat pe investitorul neamþ. Fostul premier
Tãriceanu spune: “Am fost în Germania, personal, ca sã
mã întâlnesc cu preºedintele grupului Daimler-Benz,
acþiune în care am fost ajutat chiar de conaþionalul
nostru Ion Þiriac. Mercedes ne-a spus cã ºi-a stabilit
zona unde vrea sã facã investiþia, care este o fâºie aflatã
undeva pe graniþa de vest a þãrii, adicã între Oradea ºi
Timiºoara. Autoritãþile locale din Timiº, Arad ºi Bihor nu
au fost în stare sã le punã la dispoziþie un teren în condiþii
avantajoase circa 300 de hectare.” Ca ºi contra-ofertã,
ungurii le-au pus la dispoziþie nemþilor de la Mercedes
terenul gratis, pentru a construi o fabricã de maºini. Nu e
cumplit? Nu e strigãtor la cer? Obama spune: „Yes, we
can!” Noi spunem mereu: „Nu, noi nu putem!”

Când o vezi toatã ziua pe Merkel...nu e deloc rãu. ªi
ea spune: „Ja, wir können!”. La Forumul Economic
Mondial de la Davos, Cancelarul a insistat ca ºi alte state
membre ale Uniunii Europene sã urmeze exemplul

modelului de austeritate adoptat de Germania, cea mai
mare economie a Europei. “Mãsurile de economisire ºi
creºterea economicã nu se exclud reciproc. Mi s-au fãcut
reproºuri ºi mi s-a spus cã Germania ar trebui sã
contribuie la creºtere ºi cã dacã iei calea consolidãrii,
pui în pericol creºterea. Însã în ultimii doi ani am avut
parte de o experienþã foarte interesantã. Am redus
cheltuielile, dar am avut o creºtere economicã de 3,6%
anul trecut”, a afirmat oficialul german. Criza loveºte
peste tot...Germania are creºtere economicã! 

Germania se opune în continuare aderãrii României ºi
Bulgariei la spaþiul Schengen de liberã circulaþie a
persoanelor în interiorul Uniunii Europene. În interiorul
zonei Schengen, peste 400 milioane de persoane pot
cãlãtori fãrã a þine cont de frontiere, din Grecia pânã în
Finlanda sau din Polonia pânã în Portugalia. Vã întreb,
voi ºtiþi mai bine: suntem gata pentru Schengen? 

ªtiþi ce-nseamnã o þarã tare? Sigur cã ºtiþi. E o
þarã...pe care alte þãri o folosesc ca pe o floare la
butonierã ºi care-ºi permite sã spunã ºi „NU”, dar atunci
când trebuie. Aflat în pericol, guvernul egiptean a cerut
Germaniei retrocedarea bustului reginei Nefertiti. Bernd
Neumann, secretarul german de stat al Culturii, a respins
cererea Egiptului. Berlinul spune cã aceastã cerere nu
este semnatã nici de ministrul egiptean al Culturii, nici de
vreun alt membru al guvernului egiptean ºi acesta este
motivul pentru care Berlinul nu recunoaºte aceastã
scrisoare ca pe o solicitare oficialã. Motivul este cã...
Berlinul ºtie, deci poate refuza...un Guvern care tocmai a
cãzut. În concluzie, sã ne schimbãm mentalitatea, sã
învãþãm sã spunem: Ja, wir können!

Ioana Diaconu
Grecia

Biroul de Promovare Comercial-Economicã din cadrul Consulatului
general al României la München, alãturi de BIO-ROMÂNIA ºi
BIOKREIS, vã invitã sã luati parte la Seminarul de afaceri “România ECO
– viitorul împreunã” ce va avea loc în data de 17 feb. 2011 la standul
României 4-260, din cadrul târgului BIOFACH 2011, Nürnberg, 16 - 19
februarie 2011.

Astãzi România BIO, reprezintã o alternativã “next door”:
• membrã U.E. cu un mare potenþial de dezvoltare a Agriculturii

Ecologice din Europa,
• a 7-a þarã U.E. ca suprafaþã ºi  populaþie ºi posibil potenþial economic,
• fertilitate exceptionalã a pãmântului din câmpiile din sudul ºi vestul

þãrii;
• precipitaþii rezonabile ºi acces la o reþea mare de râuri ce pot fi

utilizate pentru irigaþii,
• numãr mare de fermieri cu o pregãtire agricolã bunã,
• forþa de muncã din agriculturã este competitivã,
• în ultimii 40 de ani ºi mai ales în ultimii 20 de ani, pãmântul agricol

din România a fost chimizat la niveluri foarte scãzute. În ultimii 10 ani,
între 1 si 3 milioane ha, teren arabil de cea mai bunã calitate, au rãmas
nelucrate, ceea ce face ca în unele zone perioada de conversie la
agricultura ecologicã sã fie doar de un an de zile.

• preþ de transport pe Dunãre foarte competitiv, ex. cereale 15 - 20
euro/MT.

Înregistrarea participanþilor, va începe în 17 februarie la orele 10:30.
La festivitatea de deschidere a târgului vor lua cuvântul: Brânduºa
Predescu -  consul general ºi Dr. Ulrich Maly - primar general Nürnberg.
Vor urma prezentãri susþinute de Adrian Rãdulescu – Secretar de stat
MADR, Marian Ciceanu – Preºedinte BIO-România, Cristian Haiduc –
Preºedinte AIPPIMM.  Evenimentul se va încheia cu scurte prezentãri ale
firmelor româneºti expozante, urmate de discuþii bilaterale între firme din
România ºi Germania. Prezentãrile vor fi traduse consecutiv în limba
românã, respectiv în limba germanã. 

Pentru invitaþii ºi detalii vã puteþi adresa d.nei Ionela van Rees- Zota la
telefon: 0160 3373128.

Nein, wir
können nicht!

EEDDIITTOORRIIAALL
România participã la

cel mai mare Târg
mondial de produse
ecologice BIOFACH

2011, Nürnberg 
16-19.02.2011

Cei mai pricepuþi specialiºti
bãnãþeni în prelucrarea cãrnii s-
au întrecut, joi, 27 ianuarie,
2011, în cadrul unei noi ediþii a
tradiþionalului concurs de
degustare a cârnaþilor, orga-
nizat de publicaþia “Banater
Zeitung” la Timiºoara.
„Worschtkoschtprob” a atras în
acest an mai mulþi producãtori

din judeþul Timiº, care au
prezentat 15 variante ale
apreciatului aliment.

Mai uscaþi sau mai
proaspeþi, mai mult sau mai
puþin condimentaþi, cârnaþii au
fost analizaþi de un juriu
constituit ad-hoc, la Casa
Adam Muller Guttenbrunn din
Timiºoara, locul de desfãºurare

al evenimentului. Concursul a
avut douã categorii: una
destinatã producãtorilor din
gospodãriile private ºi alta
adresatã producãtorilor indus-
triali. Redactorii publicaþiei
“Banater Zeitung”, organiza-
torii competiþiei culinare, au
avut o iniþiativã în premierã.
Chiar dacã firmele specializate
în domeniul cãrnii nu s-au
arãtat interesate sã participe la
„ Wo r s c h t k o s c h t p r o b ” ,
produsele lor au fost cumpãrate
din magazine ºi supuse
jurizãrii. „Sunt produse expuse
în magazine, deci sunt de
calitate. În concluzie, pot fi
testate”, ne-a declarat Andreea
Oance, unul dintre redactorii de
la  “Banater Zeitung”.

Toate mostrele de cârnaþi,

unul mai apetisant decât
celãlalt, au fost numerotate ºi
supuse încercãrilor papilelor
gustative ale membrilor
juriului. La categoria cea mai
disputatã, cea a producãtorilor
particulari, acolo unde onoarea
de a fi cel mai bun conteazã
mai mult decât orice, locul trei
a fost ocupat de Hans Jirkovski,
locul doi de Wolfgang Sauer,
iar titlul de cel mai bun
producãtor de cârnaþi a fost
adjudecat de Griffanton
Nikolau.

Trebuie spus cã premiul
pentru primul loc a fost ridicat,
pentru câºtigãtor, de cãtre un
cunoscut cu vechi state la acest
concurs culinar, de Timotei
Þintoi, dublu câºtigãtor al
„Worschtkoschtprob” la ediþiile

precedente.
„Secretul celui mai bun

cârnat este ca porcul sã fie
crescut în casã, iar cârnatul sã
fie preparat chiar în ziua tãierii.
Produsul se pune la afumat cam
la douã zile de la preparare,
atunci când maþul e zvântat, ºi
se afumã numai cu fum rece,
din lemn de esenþã tare”, a

explicat Þintoi imediat dupã
ridicarea premiului.

Publicul, format în mare
parte din membri ai comunitãþii
germane, cunoscutã pentru
calitatea produselor de porc
preparate, a savurat din plin
cârnaþii puºi pe mese de cãtre
producãtori.

Clement Lupu

Festivalul carnaþilor bãnãþeni



Ionela van Rees- Zota: Câteva cuvinte
despre dumneavoastrã pentru cei care
nu vã cunosc, cu toate cã ºtiu cã sunteþi o
persoanã foarte cunoscutã.
Horst Göbbel.: Mã numesc Horst Göbbel,

am vârsta de 66 de ani, sunt sas transilvãnean,
vin din Ardealul de Nord (de lângã Bistriþa),
unde am fost elev ºi dupã absolvirea studiului
de istorie la Universitatea Babeº-Bolyai din
Cluj (1962-1967) am fost profesor de istorie la
actualul Colegiu “Liviu Rebreanu” (1967-
1973). Din 1973 trãiesc la Nürnberg unde dupã
absolvirea unui al doilea studiu (Germanisticã
ºi Stiinþe Politice la Erlangen) am predat
Istoria, Limba ºi Literatura Germanã, Stiinþe
Politice la Gimnaziul Hans Sachs pânã la
31 iulie 2009, când am intrat la pensie. Sunt
cãsãtorit din 1973, avem doi copii (Roland 31,
Sigrid 28).

I.v.R-Z: Cum aþi venit în Germania ºi
cum a fost începutul venirii
dumneavoastrã aici?
H.G.: În Germania am venit legal în

octombrie 1973 dupã ce mi s-a permis
cãsãtoria cu soþia mea care atunci era
cetãþeanã austriacã. Datoritã faptului cã am
vrut sã plec dintr-o dictaturã comunistã ºi
naþionalistã ºi sã fiu un om liber trãind
într-o democraþie parlamentarã ºi primii ani
pentru mine au fost ani cu mari bucurii.
Noul studiu ºi începutul profesional sigur cã
nu a fost uºor, dar cu voinþã, multe se pot
face.

I.v.R-Z: Care este implicarea dum-
neavoastrã în sistemul de integrare a
cetãþenilor veniþi din România?
H.G.: De la bun început mi-am propus sã

am legãturi cât se poate de intensive cu foºtii
mei consãteni, compatrioþi, ani de-a rândul
aproape numai cu saºi ºi ºvabi
bãnãþeni deoarece atunci - dupã 1973 - nu
trãiau mulþi români aici. În cadrul Asociaþiei
Saºilor Transilvãneni din Germania m-am
angajat pe diferite planuri forte intensiv pânã ºi
pe plan federal. Cu emigranþi români nu am
avut legãturi. Dupã 1989/1990 situaþia s-a

schimbat: Tot mai mulþi români trãiesc ºi în
zona oraºului Nürnberg, cunosc între timp tot
mai mulþi ºi sunt foarte interesat ca ºi ei sã se
integreze aici fãrã sã pãrãseascã identitatea lor
de români. 

I.v.R-Z: Cum se vede România, acum,
dupã atâþia ani, prin ochii dumnea-
voastrã?
H.G.: Faptul cã dictatura ceauºistã de 20 de

ani nu mai existã, pentru mine înseamnã un
progres enorm. România este membrã a
Uniunii Europene, dar mai are multe lecþii de
rezolvat în ce priveºte sistemul democratic.
Sunt sigur cã România va merge înainte. E pe
o cale bunã. Legãturile mele cu România s-au
intensificat enorm dupã 1990. 

I.v.R-Z : Care sunt proiectele de viitor?
H.G.: Vreau sã colaborez la editarea unei

cãrþi despre Biserica evanghelicã din Bistriþa, o
carte bilingvã, sã fiu cu diferite prilejuri
culturale înTransilvania, sã colaborez cu
asociaþiile româno-germane, etc. 

I.v.R-Z : Dacã ar fi sã faceþi ceva pentru
a schimba ceva în România, ce aþi face?
H.G.: Aº vrea sã se scrie ºi sã se predea

în România o istorie mai puþin naþionalistã,
mai realistã, mai diferenþiatã. Doresc ca tot
ceea ce au lãsat din punct de vedere cultural
saºii sau ºvabii în fosta lor patrie sã aibe un
viitor. 

I.v.R-Z: Cum vedeþi proiectele pe care
Platforma Culturalã AªII ROMÂNI le
realizeazã? Ce aþi schimba în
organizarea acestora?
H.G.: Am impresia cã AªII ROMÂNI au

þeluri realiste ºi activitãþile lor se vor putea
dezvolta spre binele multor oameni.  

I.v.R-Z: Un gând pentru cititorii ziarului
VOCEA TA
H.G.: Doresc ca românii din zona

Nürnberg sã fie foarte activi uniþi ºi sã se
dezvolte Centrul Cultural Româno-German cât
se poate de repede. 

Ionela van Rees - Zota
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HHoorrsstt  GGööbbbbeell::
““AAmm  iimmpprreessiiaa
ccãã  AAªªIIII  RROOMMÂÂNNII
aauu  þþeelluurrii
rreeaalliissttee  ººii
aaccttiivviittããþþiillee  lloorr
ssee  vvoorr  ppuutteeaa
ddeezzvvoollttaa  sspprree
bbiinneellee  mmuullttoorr
ooaammeennii””

Povestea leului românesc!
Istoria leului româ-

nesc este strâns le-
gatã de numele lui
Alexandru Ioan
Cuza. În 14 aprilie
1867, domnitorul
român începe
reforma monetarã
ºi decreteazã “leul”

ca monedã naþio-
nalã. O altã conse-

cinþã importantã a
reformei monetare

impusã de Cuza a fost
instaurarea, în acelaºi an, a

sistemului monetar naþional din

România. Treisprezece ani mai
târziu se constituie Banca
Naþionalã a României, singura
instituþie financiarã, autorizatã sã
emitã însemne monetare sub formã
de bancnote ºi monede. Ca element
de curiozitate este util sã reþinem
cã prima bancnotã tipãritã la
atelierele Bãncii Naþionale din
România avea înscrisã pe ea
valoarea de 20 de lei iar desenul
bancnotelor a aparþinut  maestrului
francez Georges Duval. În privinþa
originii monedelor care reprezen-
tau leul românesc, istoricii demon-
streazã cã destinul monedei noastre

naþionale este strâns legat de
destinul talerului olandez mai
precis, a talerului – leu. Izvoarele
istorice dovedesc cã aceastã mone-
dã a circulat pe teritoriul þãrii noa-
stre spre sfãrºitul secolului al XVI-
lea. Strãvechiul  „towenthaler”
olandez (talerul olandez) a rãmas
în conºtiinþa românilor, din vremea
respectivã cu numele de “leu”,
nume  provenit de la imaginea unui
leu care figura pe reversul monedei
olandeze respective. De aici ºi
pânã la naºterea leului românesc
nu a fost decât un singur pas,
realizat  prin reforma montarã din

1867. De la aceastã datã ºi pânã în
prezent, rostul leului românesc ar fi
fost acela de a susþine economia
þãrii noastre.  Cât de bine ºi-a
îndeplinit aceastã misiune, de-a
lungul celor aproape 150 de ani de
existenþã, ºtim bine cu toþii. Cu o
istorie zbuciumatã, în cadrul cãreia
a avut parte de suiºuri ºi coborâºuri
sau a trecut prin diferite reforme
monetare, leul românesc supra-
vieþuieºte încã, în ciuda faptului cã
“rãgetul” lui se aude tot mai stins
din spatele cortinei recentei crize
financiare. 

Liliana Moldovan
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Cadar Rodica, 54 ani

Sunt pentru prima datã aici ºi pot spune cã
m-aþi determinat sã mã simt ca acasã. Mã
simt tare bine la aceastã întâlnire, ca în
România. Vã mulþumesc pentru ceea ce faceþi.

Iacob Ioan, 82 ani

Mã simt foarte bine ºi relaxat aici. Simt cã
întineresc lângã dumneavoastrã, iar asta îmi
face foarte bine. Este o idee bunã cã o datã pe
lunã ne întâlnim ºi vorbim româneºte, face
tare mult pentru noi. La vârsta noastrã, este
ca o manã cereascã ceea ce faceþi pentru noi.

Helga Zilman, 60 ani

Sunt pentru prima datã aici ºi îmi
doresc tare mult sã revin. Rugãmintea mea
este de a face câteva pliante micuþe pe care
aº dori sã le pun în cutiile poºtale pentru a
informa ºi alte persoane dornice de a veni
la aceastã întâlnire frumoasã. Mai dorim
sã aduceþi reþete de mâncare româneascã

pentru noi femeile, iar pentru bãrbaþi
diverse lucruri de confecþionat pentru a-i
þine ocupaþi.

Ileana, 57 ani, ºi Ivan Daroc, 58 ani

Recomand la toþi cei care doresc o dupã
amiazã româneascã frumoasã, sã vinã la
aceste întâlniri. Sunt pentru prima datã, dar cu
siguranþã voi mai reveni. Ne place cã vizionãm
filme vechi sau noi, ne place cã ieºim din casã,
cã vorbim limba românã ºi cã ne facem prieteni

noi. Mâncarea este de fiecare datã deosebitã ºi
ne-am bucura dacã ar þine aceastã întâlnire
mult timp, fãrã sã se destrame.

Monica Fronius, 40 ani - coorganizator /
Kulturplattform Rumänische Asse e.V.

Cine este dornic de a se întâlni cu
persoane de toate vârstele, este invitat în
ultima duminicã din fiecãrei luni la „un
pahar de vorbã”, unde vor putea servi o
prãjiturã ºi o masã tradiþional româneascã,
vor vorbi româneºte, vor viziona un film
românesc ºi se vor simþi ca „acasã”. Dacã le
este dor de þarã, de obiceiuri româneºti, aici
le pot gãsi într-o ambianþã deosebitã. Astãzi a
fost salata de „beouf”, data trecutã au fost
produse de la mãcelãria MOOSER, acum
douã luni am servit sãrmãluþe ºi lista poate
continua...

Gâvan Floarea, 66 ani

Foarte frumoase aceste întâlniri. Îmi
place cã vãd oamenii uniþi, fie cã sunt saºi,
ºvabi, români. Se ajutã unul pe altul, îºi dau
sfaturi ºi asta face tare mult. Sã o þineþi în
continuare tot aºa.

Sinariu Aranca, 70 ani

E minunat aici. Nu am cuvinte sã exprim
ceea ce faceþi dumneavoastrã. Vã mulþumesc
pentru aceste minunate clipe ce le oferiþi celor
care sunt singuri, care vor sã aibã un prieten.
Recomand tuturor sã vinã cu încredere.

Dorina ªelcãian, 52 ani

Îmi plac tare mult întâlnirile acestea. Nu

sunt nici sãsoaicã, nici ºvãboaicã, sunt
româncã, dar mã simt aici ca într-o familie.
Aici pot vorbi româneºte, se leagã relaþii de
prietenie frumoase, e plãcut ºi îmi doresc sã
mai revin.

Alexie Ion, 75 ani

E pentru prima datã când particip la
aceastã întâlnire ºi îmi place. Este o
întâlnire instructivã, educativã. Filmele pe
care le difuzaþi sunt de calitate ºi ar fi bine
dacã ar veni ºi mai mulþi pentru a se
bucura de ceea ce oferiþi dumneavoastrã,
indiferent dacã sunt saºi, români, ºvabi. Sã
nu uite nimeni cã din România au plecat cu
toþii, iar o parte din sângele lor are
aceleaºi curs.

Mãrioara Irimieº, 60 ani

Sunt pentru prima datã aici ºi sunt
încântatã de ceea ce vãd. E bine cã s-a
gândit cineva la aceste întâlniri, unde nu se
cer bani, unde totul este bazat pe respect ºi
prietenie. Mã bucur cã sunt aici ºi îmi
doresc ca pe viitor sã ne înmulþim ºi sã fim
una din comunitãþile cele mai unite din
Nürnberg. 

Interviuri duminicale la
“un pahar de vorbã”

Am vorbit de atâtea ori despre întâlnirile noastre duminicale,
încât cred cã nu mai suntem noi cei care trebuie sã vã spunã
ce se întâmplã o datã pe lunã, în ultima duminicã, ci am ales o
variantã mai frumoasã (zic eu) de a-i întreba pe cei prezenþi
cum este, ce mai trebuie schimbat, dar nu în ultimul rând, ce
trebuie sã mai adãugãm. În urmãtoarele texte veþi putea citi
gândurile de moment a câtorva persoane care au fost în data
de 30 ianuarie la „un pahar de vorbã” ºi sperãm ca data
viitoare sã fiþi alãturi de noi la MeherGenerationHaus din
Schweinau – Nürnberg (Schweinauer Hauptstraße 31)
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- Un stil de muzicã propriu
KASHAY-MUSIC (iniþiatorul
curentului ETNO-DANCE)… 37
de ani de carierã închinaþi
muzicii, peste 11 instrumente la
care cântaþi divin. Care au fost
primii paºi  în muzicã ºi care sunt
cele mai importante eventimente
din cariera dvs? 
- Am început activitatea artisticã la 4

ani; anul 1973 avea sã îmi aducã primul
premiu la Festivalul “Lira de Aur“, cu
Balada lui Ciprian Porumbescu
interpretatã la vioarã. Pãrinþii au fost cei
care m-au susþinut de-a lungul timpului,
iar devotamentul pentru muzicã ºi
ambiþia de a exprima ceea ce sunt, m-au
determinat sã particip la numeroase
concursuri ºi festivaluri de prestigiu din
þarã; de asemenea anul 1989 a fost un an
important din viaþa mea, prin câºtigarea
Marelui Premiu de la Festivalul “Steaua
fãrã nume” ºi a Premiului I la Festivalul
Mamaia la secþiunea interpretare, cu
piesa “Prin noi trãieºte muzica” a lui
Cornel Fugaru am cântat, pentru prima
oarã în cadrul acestui festival, ºi cu
vocea ºi cu un instrument, respectiv
TROMPETA. Am devenit apoi
cunoscut în þarã pentru prestaþiile
originale, atât componistice cât ºi
instrumentale, pe care criticii de artã ºi
nu numai, aveau sã le expunã în mass-
media. Liceul ºi Facultatea de Muzicã
le-am urmat la Târgu-Mureº, iar pentru
cã m-a fascinat întotdeauna studiul
limbajelor ºi semnelor, a proceselor de
comunicare, am studiat ºi terminat
Facultatea de Semioticã. Cu o carierã în
ascensiune, în anul 1990 am fost plecat
în Italia, unde am trãit la maxim
momente de desfãtare profesionalã ºi
imaginativã, cunoscând ºi lucrând cu
nume de marcã ale momentului de
atunci. Acolo am avut apariþii televizate
la marile posturi: Italia 5, Italia 1, Rai
Tre ºi Antena Sicilia. Tot aici am
compus muzicã de film pentru un
scurtmetraj “La luce del mondo” regizat
de Franco Zeffirelli. Am avut
numeroase colaborãri cu firme de
publicitate, radio ºi TV, fiind realizatorul
unor momente muzicale ºi chiar
integrale cum ar fi: filmul “Bariera”
regizat de Liviu Pojoni, documentare
precum “Histria ºi Callatis’’ pentru care
am realizat coloana sonorã. Primul meu
album “Voice of Nature“ din 1992 a
trezit curiozitatea publicului pentru un
gen nou adus pe piaþa româneascã,
muzica electronicã progresivã. Vioara,
pianul, trompeta, naiul, instrumentele de
percuþie, muzicuþa, chitara, contrabasul,
cimpoiul, fluierul, drâmba, sunt doar
câteva instrumente la care ºtiu sã cânt ºi
pe care le-am studiat. În 1993, albumul
“Magicianul”, se bucurã de o lansare de

excepþie la prestigiosul magazin
MUZICA din Bucureºti, unde au fost sã
mã susþinã ºi sã interpreteze în cadrul
unui spectacol inedit, cele mai sonore
nume ale muzicii pop contemporane. În
1996 am luat “Discul de Aur“ pentru
albumul “Party in Transylvania“,
vânzãrile atingând cote nemaiîntâlnite
de 50 de ani, peste 1.800.000 de
exemplare vândute numai în România.
Am reuºit sã îl aduc pe piaþã  foarte greu,
pentru cã producãtorilor le era teamã cã
nu o sã vândã. Dar am fost convingãtor
ºi, într-un final, cu ajutorul unui
producãtor de la Timiºoara, l-am lansat.
Dupã o sãptãmânã se vânduserã deja
200.000 de exemplare. Toatã þara vuia
cu stilul Kashay”. Au fost suficiente
puþinã fantezie ºi un dram de curaj spre
a oferi melomanilor cam ce-ºi doreau: o
muzicã accesibilã, sincerã, directã,
mustind de “feeling” românesc prin
intonaþii ºi culori sonore. Dupã succesul
“Party in Transylvania”  au urmat ºi alte
albume de succes. Am primit o recu-
noaºtere publicã, naþionalã, dar ºi inter-
naþionalã, datoritã vânzãrilor-record.
Din pãcate, nu s-a investit mai mult,
pentru cã Marius Dragomir se vindea de
la sine. Când au vrut sã aducã altceva pe
piaþã, le-am spus: “Nu încercaþi sã
omorâþi stilul Kashay, pentru cã veþi
distruge genul ETNO ºi se va denatura
atât de tare, pânã va ajunge sã aibã altã
faþã decât cea pe care i-am dat-o eu, ceea
ce s-a ºi întâmplat. Eu ºtiam de ce are
nevoie publicul, simþeam acest lucru”. 

- Cum au perceput tinerii noul stil
de muzicã popularã combinat cu
sound internaþional?
“Am reuºit sã aduc muzica popularã

în atenþia tinerilor” Cu toate câte mi s-au
întâmplat, sunt gata sã încerc încã o datã,
sã fac muzicã adevãratã în România.
Multe compoziþii interesante ºi variate
aºteaptã în micul studio de acasã sã fie
imprimate pe CD-uri. Dacã vor exista
oameni care sã susþinã tot angrenajul pe
care eu îl prezint, voi avea multe de
arãtat. Sunt un artist complex, pot face
multe, nu trebuie neapãrat sã cânt, pot sã
ºi compun. Dar fãrã susþinere ºi respect
nu se pot face lucruri frumoase, muzicã
ºi pentru publicul de astãzi, ºi pentru cel
de mâine. Dacã cineva va fi interesat sã
le audã, lumea se va bucura de ele, dacã
nu, vor rãmâne într-un sertãraº. Eu am
reuºit sã aduc muzica popularã în atenþia
tinerilor. Acesta este meritul meu ºi mã
bucur cã am reuºit sã fac acest lucru. Dar
sper cã misiunea mea nu s-a terminat
aici, sã mai fie câþiva paºi. Cred într-un
viitor mai bun, mai frumos ºi mai drept.
În frunte am ajuns cu ajutorul lui
DUMNEZEU ºi al publicului, care a
sesizat nevoia de schimbare în muzica

româneascã, mai ales “trezirea”
filonului folcloric, genã poporalã ce nu
poate fi uitatã…la unii recesivã, la alþii
dominantã.

- Ce impedimente aþi întâmpinat
de-a lungul carierei artistice?
-  Am fost invidiat de mic ºi mereu

m-am lovit de rea credinþã, speculare ºi
manipulare, cu care eu nu am fost
niciodatã de acord, dar cred cã ãsta este
destinul Berbecilor. Suntem norocoºi ºi
oamenii ne invidiazã. Deºi muncim
enorm, luptãm ºi perseverãm. Nu
obþinem nimic uºor. Însã, dacã ne
devitalizãm din cauza stresului ºi a
muncii sau existã probleme psihice,
suntem pierduþi.... Aceste lucruri dãrâmã
un Berbec. Am reuºit sã fac mai multe
case pânã acum, am întemeiat o familie,
care s-a destrãmat, dar am doi copii. Am
sãdit câte un pom la naºterea fiecãruia
dintre ei. Am fãcut muzicã, i-am distrat
pe oameni, i-am sensibilizat. Probabil cã
mai urmeazã niºte lucruri deosebite,
care sã rãmânã în urma mea, dar pânã
acum mã consider un om împlinit. Sunt
ferm convins cã niciodatã nu am fost
promovat pe mãsura valorii: Nu cred cã
un artist e pe val sau sub val doar pentru
cã unii sau alþii nu vor sã îl promoveze
suficient. Cred cã un artist trebuie
inspirat ºi ajutat, nu cãlcat în picioare ºi
umilit, ca alþii sã poatã sã îºi extragã
“foloasele” mai mult sau mai puþin
cuvenite. Îmi pare rãu cã nu am fost
difuzat ºi promovat la valoarea pe care
am demonstrat-o…pentru cã citez
anumiþi producãtori din þarã : “Lasã, cã
Marius Dragomir se vinde
oricum”...într-un fel mã bucur cã
publicul a fãcut diferenþa. 

- Ce trebuie sã faci pentru a te
menþine pe culmile succesului?
- Sã fii la locul potrivit, sã comunici

cu oamenii necesari, sã fii în condiþii
favorabile pentru maturizarea ºi
creºterea ta ca artist, sã fii remarcat ºi
susþinut de cine trebuie, sã simþi ceea ce
faci.  Eu am trecut deja mai multe etape
în viaþã ºi consider cã am locul meu
printre artiºtii de valoare ai acestei þãri;
fiecare gen, fiecare timp, fiecare modã
are publicul ei.  Ce-ar trebui sã fac eu, în
condiþiile în care se promoveazã zilnic
incultura ºi non-valorile, oamenii care
nu ar trebui sã fie promovaþi ºi care sã nu
devinã un model pentru copii noºtri.
Legile nescrise ale respectului nu trebuie
sã îngãduie acest lucru, într-o societate
care se vrea dezvoltatã din punct de
vedere  cultural. La noi nu a existat ºi nu
existã nimeni care sã-i sprijine pe artiºti,
sunt descoperiþi. La fel sunt ºi eu. În
momentul în care voi înceta sã mai cânt,
voi înceta sã mai am surse de venit. Din

punct
de vedere
a r t i s t i c ,
dacã dupã
treizeci ºi ceva de ani de
carierã nu mai produci, þara te
lasã sã mori. Dar asta e, asta e þara,
asta e societatea, ãºtia sunt
oamenii, ãºtia sunt artiºtii. 

- Ce vã motiveazã
emoþional?
- Credinþa în Dumnezeu ºi

familia. Credinþa te duce spre
spirit, spre esenþã. Te face sã
înþelegi care e rolul tãu pe
pãmânt, de ce te-ai nãscut, de
ce trãieºti pe lumea asta, cine eºti ºi ce
vrei sã fii, pe ce drum vrei sã mergi.
Totul þine de alegerile noastre. Îmi place
sã am prieteni lângã mine; de-a lungul
timpului am cunoscut oameni care m-au
susþinut ºi inspirat, care m-au ghidat sau
doar mi-au fost aproape. De la toþi am
cules puþin câte puþin ºi am adãugat mai
multã sevã talentului meu artistic. Am
avut câþiva profesori în ºcoalã care
mi-au fost aproape. Unul dintre aceºtia a
fost doamna Ileana Filipescu, de la
Târgu-Mureº, o femeie deosebitã,
profesoarã de esteticã, istoria muzicii ºi
pedagogie. A fost un fel de mentor
pentru mine. De asemenea, m-au inspi-
rat marii compozitori de muzicã clasicã.
L-am cunoscut puþin ºi pe marele Petre
Þuþea, cu care am avut niºte dialoguri
deosebite. Oamenii din jurul meu m-au
inspirat dintotdeauna. Mie îmi place sã
compun cu oameni, sã am prieteni lângã
mine. Dacã vreau o melodie veselã, mã
înconjor de oameni plini de viaþã, dacã
vreau una mai tristã, stau lângã persoane
melancolice. Extrag din energia
oamenilor ºi transpun în muzicã. Mã
poate inspira ºi o roatã de cãruþã ce are o
anumitã cadenþã pe drum. Sunt ca
artiºtii, mai “nebun” mai atent la detalii”
iar familia e oaza mea de liniºte.

- Ce face Marius Dragomir în
prezent? Ce gânduri ºi proiecte de
viitor aveþi? 
- Pentru moment compun muzicã de

film, muzicã de gen clasic ºi pop-opera.
Consider cã am ajuns la un moment din
viaþa mea când trebuie sã mã dedic
acestui gen de muzicã, mai spiritual, mai
vibrant, un gen de muzicã care nu
“atinge” pe oricine, doar oamenii
sensibili ºi cu sufletul deschis înþeleg ce
transmite muzica asta. Intenþionez sã
colaborez cu mari case de producþie de
film din strãinãtate, sunt deja în discuþii

cu unele dintre ele, pentru a compune
muzicã pentru coloana sonorã. Sunt
convins cã rãspunsurile vor fi pozitive ºi
cã muzica mea va fi cunoscutã ºi va face
înconjurul lumii. În România
intenþionez sã scot un BEST OF
MARIUS DRAGOMIR, deoarece sunt
o mulþime de fani care îmi scriu pe site-
ul personal ºi îmi cer acest lucru. Aºadar
muzica mea este iubitã ºi doritã în
continuare, sunt mulþumit cã munca
mea nu este în zadar ºi tocmai de aceea
doresc sã scot acest CD BEST OF. 

- Unde pot afla fanii informaþii
legate de activitatea desfãºuratã ºi
cum pot lua legatura cu dvs?
- Fanii  mã pot gãsi pe adresa mea

personalã de website www.marius
dragomir.ro, iar cei care îmi scriu le
garantez cã mesajul lor ajunge direct la
mine. De asemenea cei iubitori de
Marius Dragomir ºi tot ce înseamnã
muzica sa, mã pot gãsi ºi pe site-urile de
socializare, respectiv: Facebook, Hi 5,
My Space, unde postez mereu noutãþi ºi
îi aºtept cu drag pe toþi sã comunicãm ºi
sã împãrtãºim gânduri.

- Ce gânduri transmiþi fanilor ºi
cititorilor ziarului “Vocea Ta”?
- Le mulþumesc tuturor celor care

îmi ascultã muzica, celor care m-au sus-
þinut, mã susþin ºi mã vor susþine ºi pe
viitor. ªi nu uitaþi: “Muzica este o artã
care îmbinã în mod armonios sunete ce
exprimã cele mai profunde sentimente ºi
atitudini, un ecou al lumii interioare ºi al
inspiraþiei divine”. Pace ºi Luminã
tuturor!

Vã mulþumim ºi vã dorim ca toate
planurile ºi visele dumneavoastrã
sã devinã realitate !

Interviu realizat de 
Berthold J. Staicu

PETRU UMANSCHI - Muzicolog ºi critic muzical, spunea despre FENOMENUL MARIUS DRAGOMIR:

Muzica lui Marius Dragomir vine direct din inimã, ea nu va fi niciodatã legatã de timp sau modã
dar, cu siguranþã, va impune un stil cãci se adreseazã tuturor vârstelor. Cu siguranþã, Marius
Dragomir se numãrã printre puþinii artiºti mânaþi de benefica neliniºte a aflãrii unor noi ºi inedite
modalitãþi de exprimare în monotona arie a divertismentului sonor contemporan. Modalitãþile
operante ale artistului interfereazã neostentativ intonaþii ºi culori sonore ale cântecului nostru
popular, cu ritmuri Reggae sau Techo-Dance “asezonate” cu “feelingul” muzicii negre Soul; ºi pentru
cã toatã aceastã experienþã trebuia sã poarte un nume, Marius Dragomir ºi-a botezat muzica inventând
termenul KASHAY; etimologia acestui cuvânt e una cât se poate de simplã, el derivã dintr-un titlu de
cântec pe cât de cunoscut pe atât de drag noua: “C-aºa-i românul”.

Marius Dragomir... revine!
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RREETTRROOSSPPEECCTTIIVVAA  LLUUNNIIII
IIAANNUUAARRIIEE-PPllaattffoorrmmaa

CCuullttuurraallãã  AAªªIIII
RROOMMÂÂNNII-NNüürrnnbbeerrgg

Aºa cum v-aþi obiºnuit,
în fiecare ultimã zi de
duminicã, a fiecãrei

luni în curs, Platforma
Culturalã AªII ROMÂNI

oferã tuturor celor
care îºi doresc sã stea

la „UN PAHAR DE
VORBÃ” o ambianþã

româneascã, însoþitã
de un film românesc,

o masã tradiþionalã ºi
multã-multã bunã dispo-

ziþie. Vã aºteptãm, în
continuare la:

MeherGenerationHaus
din Schweinau –

Nürnberg (Schweinauer-
hauptstrasse 30),

începând cu orele 13,30.

În data de 5 februarie a.c.  s-a realizat premierea
participanþilor, Platforma culturalã AªII ROMÂNI

clasându-se pe un bine meritat locul 2. Toþi câºtigãtorii au
primit flori, diplome ºi premii în bani.

În perioada 16-26 ianuarie a.c., sub numele de: „IDEI,
INIÞIATIVE, VIITOR” s-a desfãºurat la nivel naþional concursul
mai multor  proiecte ale unor persoane juridice. Concursul a

fost susþinut de lanþul de magazine  DM  ºi  UNESCO Germania.
Platforma Culturalã AªII ROMÂNI a avut ocazia sã-ºi expunã

toate proiectele într-un cadru tradiþional românesc, s-au
împãrþit ziare, pliante, cãrþi de vizitã, s-a promovat România

turisticã cu broºuri reprezentative ºi reprezentanþii
„PLATFORMEI” au invitat trecãtorii curioºi sã voteze proiectele.

La întâlnirea din data de 18 ianuarie a.c. -
„SENIOREN TREFFEN”, bãtrânii ºi-au amintit cu drag
de Eminescu,  au recitat poeziile cele mai frumoase

ºi au ascultat pe un pick-up vechi, de peste 30 de
ani, romanþe de demult. Nu uitaþi! În prima ºi a treia
zi de marþi din fiecare lunã, începând cu orele 17.00

vã aºteptãm la MeherGenerationHaus din
Schweinau – Nürnberg (Schweinauerhauptstrasse

30) pentru a vã face noi cunoºtinþe, a profita de
consultanþe gratuite ºi chiar pentru a petrece un

timp fãrã singurãtate, griji ºi dureri.

În seara de 29 ianuarie a.c., Platforma
Culturalã AªII ROMÂNI a fost prezentã, la

invitaþia Primãriei, pentru a sãrbãtori
prezentarea proiectelor tuturor

comunitãþilor Consiliului de Integrare din
Nürnberg. S-au pus bazele noilor colaborãri

ºi s-au discutat temele cele mai
importante, cu cerinþe ºi prioritãþi.

Horst Göbbel - Vicepreºedintele Consiliului
de Integrare Nürnberg

Dr. Ulrich Maly - Primarul oraºului Nürnberg  

Notã: Dacã aveþi evenimente pe care doriþi sã le media-
tizaþi, nu ezitaþi sã ne trimiteþi comunicatele însoþite de
fotografii la adresa de e.mail din cãsuþa redacþionalã
pânã cel târziu la finalul fiecãrei luni în curs.
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Uºa îþi este þinutã deschisã, un
domn îi þine paltonul unei doamne, a
nu se uita cã doamnele trebuie sã fie
lãsate înainte când treci printr-o uºã
deschisã, sã nu uitãm a oferi locul
nostru ( neîntrebaþi) cuiva care îl
necesitã.

Aº putea continua aceastã listã
câteva pagini, însã mã întreb unde
au dispãrut aceste norme ale
conduitei?

Aud foarte des: „societatea ne
distruge copii”, „ internetul este de
vinã”, „reclama este cea  vinovatã,
deoarece ne sugereazã nouã ºi
copiilor noºtri ce sã consumãm”.
Dar un singur lucru nu înþeleg. Dacã
fiecare din noi am transmite, în
mediul nostru apropiat, sfaturi ca
acestea sau alte lucruri pozitive,
concetãþenilor noºtri, cu siguranþã
cã acele negativisme  nu vor mai
avea  tot atât de multã putere asupra
noastrã cum au acum.

Din punctul meu de vedere,
principala cauzã care dã pãmânt
fructuos societãþii noastre
negativiste, este combinaþia dintre
aroganþã, nemulþumirea de viaþa

proprie, care duce automat la
duºmãnie, apoi la invidie. De aici
pânã la lipsa de independenþã ºi
nemulþumirea proprie este doar un
pas, acestea ducând la dezamãgirile
cele mai mari din viaþã. Motivele
sunt vaste, aºa cum suntem ºi noi
oamenii, chiar de aceea trebuie sã
pãºim înainte ºi sã oferim exemple
pozitive ºi sã fim aproape de cei
care doresc acest lucru, cei care au
aceleaºi idei ca noi ºi luptã  pentru a
promova valorile de altãdatã, cel
puþin în domeniile cele mai râvnite
de unii: decenþa, bunul simþ ºi
educaþia.

Nu trebuie uitat faptul cã noi toþi
suntem SOCIETATEA ºi suntem
obligaþi,  într-un fel sau altul sã-i
ducem grija. 

Aº propune sã începem o
campanie, care sã poarte numele:
CU PAªI MICI, SPRE ÞELURI
MARI” unde sã ne unim cât mai
mulþi, sã participãm în mod deschis
la lupta pentru o civilizaþie demnã
de respectat. Nu este uºor. Ideea este
cã va trebui sã muncim foarte mult,
chiar dacã vom gãsi de multe ori

cârcotaºi care se vor opune ideilor
noastre. Chiar dacã unii vor vedea
ceea ce dorim sã facem cu alþi ochi,
ne vor râde în faþã, nu trebuie sã
dãm înapoi, ci trebuie sã ne
gândim cã de multe lucruri s-a
râs în lumea asta (la
început), iar dupã un timp
lucrurile luate în râs au
ajuns unele din cele mai
bune idei, proiecte etc.
Trebuie sã gândim cã ºi
umorul ( fie el ºi negru) face
parte din lumea în care trãim...

Dar sã nu uitãm faptul cã
„faþa este oglinda sufletului”.
Nu ºtiu dacã mai vedem pe
stradã oameni zâmbind sau
dacã îi vedem, te uiþi la ei mirat
ºi îþi spui cã nu este în
deplinãtatea facultãþilor mintale...
ºi atunci mã întreb: „unde sunt
oamenii de altãdatã?” tot ceea ce
vãd acum face parte din viaþa
cotidianã. Am început sã simt cã
tot ceea ce se întâmplã cu noi zilnic
face parte „din noi”, dictându-ne
pânã ºi activitãþile. Poate ne este
mai uºor sã ne lãsãm „purtaþi de

vânt”, decât sã luptãm contra lui.
Dar oare este ceea ce ne dorim cu
adevãrat?

Nu este uºor sã gãseºti calea de
mijloc, acolo unde sã fi atât

tu mulþumit cu
ceea ce faci, cât
ºi sã-i mulþu-

meºti ºi
p e
c e i
d i n

jurul tãu. Dar finalul alegerii rãmâne
tot la tine dragã cititorule. TU decizi
ceea ce vei face, dacã vei zâmbi sau
nu, dacã te vei lãsa purtat de valul
grijilor sau dacã vei putea ajunge sã
zâmbeºti, fie ºi pentru câteva
momente, zilnic.

Johann-Arpad Breda

Societatea „coatelor goale”

Unul dintre cele
mai cunoscute locuri ºi
totodatã o zonã
pitoreascã plinã de
frumuseþe este în
Zermat, care se aflã sub
protecþia masivului
Matterhorn. Un loc
unde te simþi copleºit
de frumuseþea monta-
nã, de aerul deosebit de
curat, dar mai ales de
ospitalitatea oamenilor
locului. Un loc unde
poþi fi surprins, sã auzi
graiul mioritic al celor
care sunt plecaþi ºi
stabiliþi de multã vreme
în acest colþ de paradis.
Ce-i drept poþi gãsi un
acoperiº de la doar

50euro/noapte pânã la
200 euro ºi chiar mai
mult, dar sã nu uitam cã
este un oraºel exclusiv
pietonal, unde doar
niºte mici maºini
electrice au acces
pentru serviciile de
salubrizare ºi apro-
vizionare. Dacã te vei
afla pe aici, nu ezita, sã
urci cu unul dintre cele
mai faimoase trenuri pe
faimosul masiv Gor-
nergrat, la 3089 metri
altitudine, unde te vei
simþi ca fiind aproape
de cer.

Iulian Alexe

O voce de pe înãlþimi

Uneori ne scriem durerile, iubirile,
decepþiile  ºi le trimitem ca pe un mesaj într-o
sticlã, dar nimeni, niciodatã nu a încercat sã îºi
trimitã gândul în vânt. De câte ori oare, nu
ne-am gândit ce se întâmplã cu noi, femeile,
pentru cã aceasta scrisoare îþi va fi adresatã þie,
dar nu pe coala inimii, ci pe cea a gândului.
Dupã ce  am obosit de cotidianul vieþii de zi cu
zi, poposim la marginea dintre realitate si vis si
ne gândim cum ar fi fost
viaþa noastrã, daca am fi
ales altã cale? Nu numai
cã suntem obosite, ci
adeseori cãutãm Iubirea ºi
dacã gândul ar avea glas,
l-am putea trimite în acea
lume a vântului. Aþi
urmãrit vreodatã, Doam-
nelor, vântul? Chemarea
lui ca un susur de izvor,
atunci când adierea lui
trece pe lângã obrazul
vostru, atunci când adie ca
o brizã la malul mãrii.
L-aþi simþit cu siguranþã ºi
atunci când este supãrat ºi
vã lasã în urmã neliniºti ºi
rãcealã, l-aþi putut atinge
ºi în nopþile reci de iarnã,
ca tãiºul unui cuþit ºi nu
v-aþi gândit niciodatã cã ºi
el are un destin ca ºi noi.
Vã voi povesti cea mai
frumoasã poveste de
iubire a unui gând de femeie ºi a vântului venit
de undeva, de departe. Era într-o searã de
octombrie târzie, stând de vorbã cu mine ºi
amintindu-mi viaþa, am deschis fereastra ºi
m-am gândit sã pun pe o coalã de hârtie
amintirile cele mai frumoase din viaþa unei
femei la 40 de ani, dar o adiere de vânt m-a
mângâiat ca o aducere aminte a primei iubiri ºi
m-am decis sã nu o pun  pe o coalã de hârtie,
ci pe coala gândului, iubirea lãsând-o sã o
mângâie ca ºi pe mine, vântul. L-am lãsat sã
mã ducã pentru câteva minute în lumea lui,
i-am întins mâna ºi adierea lui m-a dus pe

culmile unei lumi de poveste, acolo unde
Gândul meu s-a îndrãgostit de el, Vântul. Am
colindat amândoi în trecut ºi poposind la
fereastra fiecãrei etape din viaþa mea am vãzut
ceea ce am iubit cândva, ceea ce am pierdut ºi
ceea ce trebuia sã fac. El, Vântul, îmi urmãrea
Gândul ºi poposind la fereastra dintre ani,
mi-a simþit lacrima anilor pierduþi ºtergând-o
cu adierea lui primãvãraticã, deºi era toamnã.

Iar atunci când m-a adus
din nou la fereastra mea.
Mi-a ºoptit cu
mângâierea lui,  Iubirea.
Iar eu îl aºteptam în
fiecare searã, de undeva
de acolo, de la fereastra
mea ºi mã lãsam dusã de
el în lumea lui. Au trecut
anotimpuri, au trecut ani
peste mine, au trecut
Iubiri, despãrþiri, iluzii,
decepþii, dar de fiecare
datã când eram singurã,
deschideam fereastra ºi
îl chemam în gând, sã
mã ducã pe aripa lui
departe de lumea asta. În
lumea lui eram eu, eram
acea femeie care
poposea ades la hotarul
dintre lumi ºi îºi privea
clipele care i-au fost
dragi, privea oameni pe
care i-a iubit, copii ce au

crescut, pãrinþii pe care i-a avut ºi însãºi viaþa
ei -  ºi ºtia cã atunci când nu v-a mai putea
deschide fereastra, pentru cã va veni ºi acea zi,
Gândul ei va fi pentru totdeauna luat de Vânt.
Uitaþi-vã la voi, Doamnelor, în oglinda vieþii ºi
privindu-vã cutele bâtrâneþii, nu disperaþii -
deschideþi fereastra ºi chemaþi-l în gând ºi veþi
trãi cea mai frumoasa poveste de iubire, lasa-
þi-vã gândurile în vânt ... Aici este Alina
Arbejter, care vã ascultã, vã sprijinã ºi vã oferã
prietenia necondiþionatã. 

Aºtept gândurile voastre!
Alina Arbajter

O scrisoare a
Gândului pe

Aripile Vântului

ªtim cu toþii cât de sensibile suntem
noi femeile, de aceea am înfiinþat a-
cest locuºor, unde fiecare sã se regã-
seascã în frazele ce le citesc, în tim-
pul care trece, în inimile care bat...

Aveþi încredere în... Alina. Scrieþi-ne
la redacþie gândurile dumneavoastrã

ºi vom încerca sã vã rãspundem.



Domnule ministru, cum apreciaþi cã
sunt afectate relaþiile României cu
Republica Moldova de cãtre poziþia
României în soluþionarea diferendului
transnistrean, dar ºi de cãtre poziþia
Moscovei în aceastã problemã?... În
plus, credeþi cã interimatul la
Preºedinþia Republicii Moldova afec-
teazã relaþiile româno-moldoveneºti?
- Referitor la Republica Moldova, linia

politicã este limpede: acþionãm pentru
apropierea acesteia de Integrarea în Uniunea
Europeanã. Ei au pe agendã dialogul pentru
facilitarea vizelor, dar ºi alte subiecte de
importanþã majorã. Noi dorim sã facilitãm
dialogul Bruxelles-Chiºinãu. Rãmânem
activi în interiorul grupului de prieteni
europeni ai Moldovei pe care l-am lansat
anul trecut ºi credem cã pentru întreaga
Republica Moldova, în toatã diversitatea ei
etnicã ºi culturalã, aceastã perspectivã este
cea mai atractivã. În ceea ce priveºte
conflictul transnistrean, avem o poziþie
clara: trebuie reluate negocierile formale în
formatul „5+2”; este necesar ca Uniunea
Europeanã sã-ºi asume mai multe
responsabilitãþi pentru soluþionarea acestui
conflict.

În condiþiile în care Departamentul
pentru Românii de Pretutindeni a
trecut, ca structurã ºi subordonare, în
cadrul Secretariatului General al
Guvernului, eforturile ºi proiectele
MAE vor completa sau vor converge
cu programele acestui Departament,
ori va fi un paralelism de
acþiune/resurse?
- Cu Departamentul pentru Românii de

Pretutindeni lucrãm foarte bine pe linia
proiectelor culturale ºi de sprijinire a
asociaþiilor, pentru acelaºi scop: pãstrarea
identitãþii româneºti. Cred cã misiunile
diplomatice ºi secþiile consulare îºi fac
treaba cât pot de bine, acum fiind important
sã promovam  în Diaspora legea votului prin
corespondenþã. Ceea ce-ºi poate asuma MAE
este un serviciu consular european de
calitate, facilitãþi de platã a taxelor
consulare, etc. Vom crea cât de curând un
centru unic de contact pentru românii aflaþi
în strãinãtate, un portal cu informaþii utile.
Am rãmas uimit acum un an, când am venit
la conducerea  MAE, cã nu existã aºa ceva în
secolul 21, dar acum este în lucru ºi cred cã
pânã în toamnã vom putea inaugura acest
centru unic de contact, unde oricare cetãþean
român, din orice stat, poate suna la orice orã
ºi i se vor oferi informaþii ºi asistenþa
necesarã.

Înþeleg cã Guvernul României vrea sã
introducã votul prin corespondenþã
pentru a permite românilor din
Diaspora sã voteze. Ce ne puteþi spune
referitor la acest lucru?
- Avem circa trei milioane de cetãþeni

români cu drept de vot în Uniunea
Europeanã, iar cu sistemul clasic, au fost
secþii de vot puþine, putând sã-si manifeste
acest drept constitutional doar 4,7 % din
români. Prin Legea votului prin
corespondenþã vom extinde posibilitatea ca
fiecare român sã poatã vota. Cred cã este un
mare progres pentru democraþia noastrã, ºi
mi-aº dori ca toate partidele sã accepte acest
lucru. Nu trebuie alienat acest drept, mai ales
cã este unul constituþional, ºi prin acesta se
va ajunge la respectarea unor drepturi
fundamentale. Aceastã lege este una doritã
de românii din strãinãtate, iar în ceea ce mã
priveºte, voi face tot posibilul sã fie votatã
anul acesta.

Profitând de prezenþa Excelenþei
Voastre în Germania ºi de

recunoaºterea ºi prestanþa pe care le
aveþi în mediile culturale din Europa
de Vest, vã rog sã detaliaþi câteva din
acþiunile/activitãþile trecute în agenda
de prioritate a relaþiilor româno-
germane în viitorul cel mai apropiat,

dar ºi câteva cuvinte referitoare la
conferinþa de securitate, la care tomai
aºi fost.
- Conferinþa anualã de securitate de la

München este un prilej foarte bun de a
strânge elita euro-atlanticã dispusã sã facã
un bilanþ de etapã, sã vadã care sunt
tendinþele în mediul securitãþii. Acum
Nordul Africii este ºi el un focar de
instabilitate. Existã în jurul U.E. ºi NATO
evoluþii care necesitã o coordonare politicã
ºi trebuie sã rãspundem tuturor provocãrilor.
Conferinþa a fost un succes; am avut întâlniri
bilaterale cu ministrul german, ministrul
turc, ministrul australian de externe. În
cadrul acestui program, m-am întâlnit ºi cu
reprezentanþi ai comunitãþii româneºti, ai
saºilor si ºvabilor: contactul existã, iar
dialogul are destule subiecte interesante. În
relaþia bilateralã româno-germanã, ar fi
minunat dacã anul acesta s-ar realiza o
conferinþã la Berlin, punându-se în prim plan
mediul afacerilor din România prin Camera
de Comerþ, astfel încât sã primim noi
investiþii germane.

Þinând seama de densitatea etnicilor
români stabiliþi definitiv sau

tranzitoriu în Landul Bavaria,
preconizaþi organizarea unui Centru
Cultural Român (filialã a Institutului
Cultural Român Berlin) într-unul din
oraºele acestui land, în speþã
Nürnberg, mai ales cã aici deja s-au

pus bazele unui Centru Cultural
Româno-German?
- Institutul Cultural Român ºi Ministerul

Afacerilor de Externe, chiar dacã avem

probleme cu bugetul, continuã acest
procedeu de extindere a reþelei Institutelor
Culturale Româneºti din lume. Ar trebui sã
deschidem filiale la Moscova si Bejing; la
Chiºinãu am fãcut-o deja. ICR Berlin va
trebui sã organizeze mai multe evenimente
externe, iar Consulatul General de la
München are el însuºi evenimente
ambiþioase. Totodatã, la Freiburg existã un
Institut român, pe care dorim sa-l susþinem,
având în vedere cã are o colecþie de carte
extrem de rarã din perioada exilului anti-
comunist.

Vedeþi posibilã o colaborare a MAE cu
Ministerul Culturii ºi Patrimoniului
Naþional ºi cu Patriarhia Românã
pentru susþinerea activitãþilor
Mitropoliei Ortodoxe a Germaniei ºi a
Europei Centrale?
- MAE conlucreazã cu Patriarhia Românã

pentru a sprijini activitatea tuturor Parohiilor
ortodoxe sau de alte confesiuni ale românilor
din toatã lumea. Existã mai multe planuri de
ridicare a unor locaºuri româneºti în centre
germane. La Berlin sau Nürnberg avem o
infrastructurã care trebuie susþinutã în
continuare. 

Cum vede România Strategia Dunãrii
ºi ce proiecte are în aceastã privinþã?
- Am iniþiat împreunã cu Austria aceastã

strategie. Am lucrat la ea ºi în dezbatere
publicã, iar acum dorim sa implementam ºi
planul de acþiune. Este vorba de a face din
Dunãre coloana vertebralã a Europei. 14
state membre dar ºi nemembre UE sunt
incluse în aceastã strategie. Se va lucra pe
diverse proiecte: infrastructurã, patrimoniu,
turism, mediu, astfel încât zona sã fie
omogenã, sã nu mai existe diferenþe, iar cele
14 state sã formeze un fel de „comunitate
dunãreanã”. Sunt mari oportunitãþi ºi pentru
România ºi sper sã nu se piardã ocazia
aceasta.

Un mesaj pentru românii de pretu-
tindeni?
- Românii de pretutindeni sunt o

avangardã a evoluþiei economice si de
mentalitate a þãrii noastre. Mã bazez foarte
mult pe ei, pe civismul ºi bunul simþ
românesc, pentru ca în viitor ei sã fie o
pârghie de bazã a dezvoltãrii democratice ºi
economice. Le urez un an bun ºi încredere în
destinul nostru românesc.

Ionela van Rees -Zota
Agenþia de Presã 
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INTERVIU CU 
TEODOR BACONSCHI,
ministrul Afacerilor
Externe al României



Accidentul vascular cerebral se
produce atunci când o parte a creierului nu
mai poate beneficia de aportul de sânge ºi
oxigen. Existã douã moduri prin care se
produce: prin blocarea unei artere de cãtre

u n
cheag de

sânge sau prin
ruptura vasului de sânge.

Când are loc un accident cerebral
vascular, o parte din celulele nervoase din
creier înceteazã sã mai funcþioneze. Fãrã o
intervenþie medicalã promptã, efectele pot fi
fatale.

Aceasta este explicaþia pe care Google o
oferã, în cazul morþii deputatului Liana

Dumitrescu.
E x p l i c a þ i a

medicilor care s-au
ocupat de cazul ei e

cã aceasta suferea de o
boalã cerebralã rarã, cu

evoluþie fulminantã sub
tratament. Am putea sã cerem la

infinit explicaþii pentru ce i s-a întâmplat
acestei tinere de 38 de ani,  aparent
sãnãtoasã tun ºi plinã de energie, însã am
rãmâne în continuare consternaþi ºi
nelãmuriþi. Liana Dumitrescu nu a prezentat
niciun factor de risc specific acestei boli.
Aºa cã primul lucru pe care l-am fãcut,
atunci când am citit în mass-media motivul
internãrii ei, a fost sã mã îndoiesc. Puþin mai
târziu, mult prea repede, Liana Dumitrescu
murea pe un pat al spitalul Elias din capitalã.
Din nou  mã îndoiesc.

ªi nu pentru cã nu aº fi fost informatã din

diverse surse, nu pentru cã nu
aº fi citit verdictul medicilor
sau declaraþiile apropiaþilor, ci
pentru cã Liana e prea activã,
ca sã adoarmã definitiv.

Liana Dumitrescu a fost
notar, demnitar al statului

român, membru în 7 comisii
parlamentare: Comisia juridicã,

de disciplinã ºi imunitãþi, Comisia
pentru tehnologia informaþiei ºi

comunicaþiilor (din mai 2009),
Subcomisia pentru Spaþiu -

Preºedintã, Comisia pentru
regulament, Comisia permanentã a

Camerei Deputaþilor ºi Senatului privind
Statutul deputaþilor ºi al senatorilor,

organizarea ºi funcþionarea ºedinþelor
comune ale Camerei Deputaþilor ºi
Senatului, Comisia specialã comunã pentru
dezbaterea în fond, în procedurã de urgenþã,
a Codului penal, a Codului de procedurã
penalã, a Codului civil ºi a Codului de
procedurã civilã (pânã în iunie 2009) -
Secretar ºi Subcomisia de Cod civil ºi Cod
de procedurã civilã (pânã în iunie 2009).
Începând cu data de 1 februarie trebuia sã fie
numitã Secretarul Camerei Deputaþilor,
potrivit declaraþiilor mamei sale.

ªi dacã asta nu ajunge, vã mai povestesc
ceva despre Liana Dumitrescu. Înainte de
toate acestea, Liana era un om deosebit,
ataºat de familie ºi prieteni, cãreia îi plãcea
sã gãteascã, atunci când avea timp, mâncare
tradiþionalã macedoneanã, care asculta
Santana, Carerras ºi Dumitru Leºe, iubea
lalelele ºi liliacul, filmografia europeanã ºi
pe Birlic. Iubea foarte mult ºi cãlãtoriile ºi
ºi-ar fi dorit sã aibã o vacanþã prelungitã,
dacã nu ar fi avut atâtea responsabilitãþi.
Aºadar, refuz sã cred cã Liana Dumitrescu a
murit, prefer sã-mi imaginez cã ºi-a luat
acea vacanþã de vis la care visa.

Oana Cãtãnoiu
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Aproape în fiecare an cãlãtoresc
împreunã cu pãrinþii mei în Italia, la sora
mamei, stabilitã cu mulþi ani în urmã în
aceastã þarã minunatã. 

Familia mãtuºii are un motel în
Toscana, cândva un han foarte cunoscut
de cei certaþi cu legea. Deºi modernizat,
el pãstreazã ºi acum acel aer medieval
de altã datã. Clãdirea e amplasatã destul
de izolat, pe un deal acoperit de mãslini
bãtrâni ce strãjuiesc întinderea înverzitã,
în care cerul azuriu împrospãteazã
peisajul, iar soarele cu veselia razelor
lui, îl încãlzeºte. 

De-a lungul drumului ºerpuitor ce te
conduce spre vârful colinei, chiparoºii
falnici, plini de demnitate, te fac sã crezi
cã intri în þara poveºtilor. 

Mã plimb adeseori prin împrejurimi,
dar mai ales în grãdina din spatele
motelului, unde câteva statui
îmbãtrânite de vreme, risipite printre
trandafiri ºi liane, îmi dau  sentimentul
cã ascund o tainã.  

Într-o zi am zãrit într-un colþ al
grãdinii, printre tufele de zmeurã, un fel
de movitiþã. Apropiindu-mã  de ea mai
mult, am constatat cã avea o...uºã
zãvorâtã. Pe când încercam sã mã
strecor printre ramurile pline de ghimpi,
numai ce o aud pe mãtuºa cã mã strigã:  

- Unde eºti Andrei? 
- Aici mãtuºã!
- Doar nu vrei sã-þi rupi hainele în

zmeuriºul acela sãlbatic. Mai bine haide
sã mâncãm  o prãjiturã. 

Neavând ce face ºi pentru cã îmi
plãceau la nebunie prãjiturile, ne-am
aºezat amândoi la o masã pe terasa

motelului.   
- Încãperea din spatele uºii care þi-a

atras atenþia a fost folositã cândva la
depozitarea vinului. Însã lumea ºopteºte
cã ar avea o intrare secretã ce duce spre
un tunel cu multe ramificaþii, unde s-ar
ascunde o comoarã. Deºi a cercetat
fiecare colþiºor, unchiul tãu nu a gãsit
locul secret. 

- În ce scop ar fi putut fi folosite
acele tuneluri? -, am întrebat-o eu foarte
mirat. 

- De la babele din sat am auzit cã în
urmã cu vreo 400 de ani aceastã casã
aparþinea  unui bandit napolitan cu
numele de Marco. Cicã, el ar fi pitit
acolo comoara. Împreunã cu banda lui
ataca proprietãþile cãmãtarilor ºi al
bogãtaºilor, iar prada o împãrþea cu
oamenii sãrmani. Din aceastã cauzã, cei
amãrâþi îl iubeau, ajutându-l deseori sã
scape de urmãritori.

- Era un fel de haiduc? , o întreb eu,
plin de încântare.

- Numele de bandit i se potriveºte
mult mai bine. Sã nu-þi închipui cã a
fãcut numai fapte bune. Vezi, dragul
meu, omul nu e fãcut sã aibe puteri
nemãrginite, pentru cã atunci pierde
mãsura lucrurilor. Ajungând la bani ºi
putere, el a ajuns sã creadã cã e omul lui
Dumnezeu pe pãmânt ºi cã are voie sã
facã tot ce-i trece prin cap, aºa cã, pe
lângã tâlhãrie, a omorât fãrã motiv ºi
oameni nevinovaþi. Totuºi, prietenul lui
cel mai bun l-a trãdat,  prin urmare a fost
spânzurat ºi a fost lãsat sã-l mãnânce
corbii, nu oamenii de rând. 

- Interesantã poveste. Dar în acelaºi

timp, groaznicã.
- Stai cã n-am terminat. Abia acum

vine partea interesantã. Se zice cã
uneori, pe lunã plinã, fantoma lui vine
sã-ºi pãzeascã avuþia ascunsã. Unii spun
cã l-au vãzut. Se povesteºte cã dacã vrei
sã te lase în pace, trebuie sã-i laºi în pod
o bucãþicã de slãninã sau ceva gustos. 

- Dar, mãtuºã, dumneata nu ai pod!
- Într-adevãr, nu am, de aceea eu îi

las pe pervazul ferestrei  câte o bucatã de
prãjiturã tiramisu ºi nu am probleme cu
fantoma.

- Cum adicã? -, mi-a scãpat aproape
fãrã sã-mi dau seama, fiind uluit cã o
fantomã ar putea avea... preferinþe
gastronomice.  

- Am încercat ºi cu alte prãjituri, dar
au rãmas neatinse.   

În timp ce mãtuºa îmi povestea toate
acestea, au apãrut ºi pãrinþii mei
împreunã cu unchiu Renato aducând cu
ei cinci felii de prãjiturã. 

Mama, care auzise despre ce
vorbeam cu mãtuºa, râzând amuzatã,
spuse: 

- Ce-i drept, prãjitura Tiramisu e
foarte gustoasã. Aºa cã nu mã mir cã o
preferã ºi fantoma. Poþi sã-mi faci rost
de reþetã?

- Ei asta-i bunã. O ºtiu pe de rost.
Pentru 4 persoane ai nevoie de: 300 g
piºcoturi (poþi sã foloseºti ºi un blat
simplu pentru tort!); 150 ml espresso;
50 ml amaretto; 6 gãlbenuºuri; 

150 g zahãr; 500 g mascarpone
(brânzã dulce italienescã). Amesteci
amaretto cu espresso. Apoi înmoi
fiecare piºcot în acest amestec,

aranjându-le unul lângã altul într-un vas
Jena.  

Separat, freci foarte bine cele 6
gãlbenuºuri cu zahãrul ºi adaugi cu
grijã cantitatea de mascarpone. Cu
jumãtate din ea acoperi primul strat de
piºcoturi, dupã care adaugi încã un strat
de piºcoturi înmuiate în soluþia de
espersso ºi amaretto. Întinzi cealaltã
cantitate de cremã. Când e gata, o
acoperi ori cu cacao, ori cu ciocolatã
amãruie rasã ºi o laºi în frigider câteva
ore.

- Asta-i tot? -, întrebã mama foarte
încântatã.

- Exact! Þi-am spus cã e o reþetã
foarte la îndemânã ºi gustoasã. În
traducere  „tiramisu” (Tira mi su!)
înseamnã „ ridicã-mã în sus,” ceea ce
vrea sã spunã cã, oricât ai fi de sãtul, o
bucatã de tiramisu alunecã singurã pe
gât. 

De când am auzit de fantomã,

aºteptam cu nerãbdare sã vinã luna
plinã. Doream sã vãd ºi eu fantoma lui
Marco. De aceea, din spatele perdelei,
priveam pe geam, spre terasa unde
mãtuºa mea lãsase prãjitura. Însã mare
mi-a fost mirarea când, la un moment
dat, au apãrut doi pici din vecini ºi, dupã
ce s-au asigurat cã nu-i vede nimeni, au
înfulecat-o de zor.  

Am fluierat uºor dupã ei, iar când au
întors capul, mi-au fãcut semn cu
degetul la gurã sã nu scot o vorbã, ºi
ºi-au continuat liniºtiþi drumul spre casã. 

Bineînþeles cã nu am trãdat secretul
descoperirii mele. În sinea mea doream
ca asupra hanului de altã datã sã
pluteascã mai departe acea umbrã de
mister pe care o dau legendele.  

Dar nu ºtiu de ce, întotdeauna când
mama face Tiramisu, îmi aduc aminte
de fantoma banditului Marco dar ºi de
copiii din vecini.

Elena Cesar von Sachse

Reþeta literarã: „TIRAMISU”1

Liana Dumitrescu,
preºedintele
spaþiului cosmic
a pãrãsit
Pãmântul...
Anul trecut fusese
desemnatã cel mai bun liber
profesionist al anului, de
cãtre revista „Carolina”, 
la Gala Femeilor 
de Carierã din 
Oltenia.
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Continuare din numãrul trecut

Doi bãrbaþi sunt arestaþi
pentru o spargere la un chioºc
de rãcoritoare, li se face
amprenta geneticã, pentru a fi
introdusã în banca de date
ADN ºi... surprizã. Amprentele
sunt identice cu cele ale
necunoscuþilor care în perioada
1996/1997 au spart în zona
Rhein-Main mai multe bãnci ºi
au furat peste 1 milion de DM.

Un deþinut din Berlin,
mãrturiseºte violarea ºi
uciderea în anul 1996 a elevului
de 13 ani Sebastian Musial în
Darmstadt. Prin compararea
amprentelor genetice ale
deþinutului cu cele gãsite la
locul faptei, se ajunge la
concluzia cã într-adevãr el este
fãptaºul.

Un alt caz care ne dovedeºte
importanþa amprentei genetice,
în criminalistica modernã s-a
petrecut în 1994. Un fir de pãr
gãsit într-o maºinã, în care a fost
omorâtã o prostituatã în Cehia a
dus la un oarecare Jack
Unterweger - ziarist, eliberat de
doi ani din închisoare ca fiind
resocializat. Fusese condamnat
pentru un omor comis asupra
unei prostituate. Urmãrindu-se

deplasãrile acestuia din ultimii
doi ani ºi pe baza amprentei
genetice, s-a dovedit cã în
aceastã perioadã de timp, el a
comis 11 crime a cãror victime
au fost toate prostituate. Aria în
care ºi-a desfãºurat „activitatea”
este aºa de extinsã încât fãrã
amprenta geneticã nu  i s-ar fi
putut dovedi nimic. Tragicul
bilanþ cuprinde: 4 crime în Los
Angeles, 3 crime în Viena, 2
crime în Elveþia ºi 1 în Cehia. 

Un alt caz interesant s-a
petrecut în anul 1977. Într-o
peºterã din Somerset (Anglia) a
fost gãsit craniul unui om
preistoric. Cercetãtorii au vrut
sã afle pe baza amprentei
genetice dacã mai existã urmaºi
ai acestui om al peºterilor. La
test au participat copii din
ºcolile aflate în regiunea din
jurul peºterii. Nici unul din
copii nu  era urmaºul omului
peºterilor, dar un profesor care
a participa la test doar pentru a
încuraja copii a aflat cu uimire,
cã el este urmaºul omului
preistoric.

Dacã un laborator nu
lucreazã „curat” respectând
toate condiþiile impuse  sau un
medic legist interpreteazã greºit
rezultatele se pot întâmpla în
realitate scenarii care îºi au
locul doar într-un film de
groazã. Astfel, Joice Gilchrist,
una din „starurile” medicinii
legale din SUA, care a întocmit
peste 3000 de expertize a adus
dupã gratii pe baza unor
amprente genetice greºite sute
de persoane nevinovate, dintre
care 23 de persoane în celula
morþii, 11 dintre aceºtia fiind

executaþi, cum se presupune la
ora actualã din greºealã!!! 

În România primul
laborator de analizã geneticã
care funcþioneazã în cadrul
Institutului Criminalistic al
IGP, a fost inaugurat la 25
noiembrie 2003. Primul istoric
român care a folosit analiza
ADN, pentru determinarea
exactã a linei genealogice a
primilor domni ai Moldovei,
este arheologul Adrian Bãtrâna,
a cãrui lucrare fundamentatã
ºtiinþific, va apare în curând.

Pe baza analizei ADN, în
ziua de azi, se poate face
portretul robot al unui
rãufãcãtor, fãrã a fi nevoie de
un martor ocular. Aceste
portrete robot au o cotã  de
asemãnare cu originalul, de
pânã la 98%.

Crima are ºi astãzi ca ºi
acum o sutã de ani, sau o mie
de ani aceleaºi motive, dar cota
de cazuri rezolvate, de la
introducerea amprentei
genetice, ca o dovadã acceptatã
de justiþie, a crescut de la
simplu la triplu.  

Viorel Bãetu (Michael Cuþui)

Amprenta
geneticã ºi
revoluþia în

criminalisticã
- Mic îndreptar nu

prea ºtiinþific -

Întrebare: C.I din
Germania a formulat o
cerere de chemare în
judecatã a statului
român prin Ministerul
Finanþelor Publice în
temeiul legii 221/2009,
privind condamnãrile
cu caracter politic ºi
mãsurile administrative
asimilate acestora, pronunþate în perioada 6 martie 1945  ºi 22
decembrie 1989.  Acesta a fost arestat în perioada comunistã în
România ºi a solicitat obligarea statului român la platã sumei de
100.000 euro cu titlu de despãgubire . Domnul întreabã dacã sunt
ceva modificãri în cuprinsul legii 221/2009. 

Rãpuns: Este adevãrat, Curtea Constituþionalã a considerat cã nu
sunt constituþionale prevederile art.5 lit.a din Legea 221/2009. În scurt
timp legiuitorul român sau guvernul trebuie sã înlocuiascã aceastã
dispoziþie declaratã necostituþionalã ºi sã reglementeze în drept obliga-
þia statului român de a despãgubi material ºi moral pe cei arestaþi ante-
rior pentru motive politice. Sunt convinsã cã în termen scurt situaþia va
fi îndreptatã. La momentul potrivit a apariþiei noii dispoziþii legale vã
vom informa, pentru cã dvs sã vã corectaþi poziþia procesualã.

Ionela van Rees-Zota
-jurist dreptul român-

Tlf. 01603373128
E.mail: contact@asiiromani.eu

Acordarea pensiei
în Germania

O persoanã din Germania care a
lucrat 13 ani în România ºi 23 de ani
în Germania ºi  are domiciliul în
Germania, i se acorda pensia în
Germania ºi pentru perioada în care
a lucrat în România? Cum sã
procedeze sã depunã dosarul pentru
a obþine drepturile de pensie.

Rãspuns:
În ceea ce priveºte acordarea unei

pensii, vã aduc la cunoºtinþã cã
persoanele care au lucrat în mai multe
state membre ale Uniunii Europene
pot beneficia de prestaþii de pensie
acordate în conformitate cu legislaþia
comunitarã în domeniul securitãþii
sociale, aceasta devenind direct
aplicabilã în România începând cu
data de 01.01.2007.

În cazul în care dvs. aþi lucrat atât
pe teritoriul României cât ºi pe
teritoriul Germaniei ºi aþi plãtit ºi
plãtiþi contribuþii de asigurare socialã
în sistemul de pensii ale acestor state,
veþi beneficia de drepturi de pensie în
conformitate atât cu legislaþia
germanã, cât ºi cu legislaþia românã,
conform prevederilor Regulamentelor
comunitare nr. 408/1971 ºi respectiv
nr.574/1972.

Aºadar, prin totalizarea perioadelor
de asigurare realizate în cele douã state,
confirmate de instituþii competente din
Germania, ºi respectiv România,
instituþiile de asigurãri sociale constatã
dacã îndepliniþi condiþiile referitoare la
acordarea drepturilor de pensie, în
conformitate cu fiecare din legislaþiile
de asigurãri sociale al cãror obiect l-aþi
fãcut în cursul carierei  profesionale.
Pensia va fi calculatã prin aplicarea
principiului pro rata temporis
(proporþional cu perioada de asigurare
realizatã în statul propriu), practic veþi
primi douã pensii, una din România,
cealaltã din Germania.

În condiþiile în care dvs. puteþi
beneficia de drepturi de pensie în
conformitate cu legislaþia din
România, fãrã a se þine cont de
perioadele de asigurare confirmate de
instituþia germanã în vederea
totalizãrii, se poate acorda temporar, o
pensie provizorie, urmând ca aceasta
sã poatã fi recalculatã de casa
teritorialã de pensii la o datã ulterioarã,
dupã obþinerea tuturor datelor ºi
informaþiilor necesare în vederea
stabilirii prestaþiilor de pensie. 

În România, pensia pentru limitã
de vârstã se acordã asiguraþilor care
îndeplinesc cumulativ, la data
pensionãrii, condiþiile privind vârstã
standard de pensie de 58 de ani ºi
stagiul minim de cotizare de 11 ani
realizat în sistemul public. 

Totodatã vã precizez cã puteþi
depune cererea de acordare a pensiei,
la instituþia de la locul de reºedinþã,
respectiv din Germania, întrucât aþi
fost supusã legislaþiei acestei instituþii.

În ceea ce priveºte un cuantum
estimativ al pensiei din România,
precizez cã drepturile de pensie sunt
calculate doar de cãtre casele
teritoriale de pensii.

Pentru alte detalii vã stau cu plãcere
la dispoziþie ºi cu referire la alte
domenii juridice.

Denise Klüwer
avocatã dreptul german

Jean-Paul-Str. 3
91054 Erlangen

09131/976477
www.kluewer.eu

POªTA
JURIDICÃ 

Curier juridic Curier juridic Curier juridic Curier juridic Curier juridic 

Sãrbãtoare pãgânã a reînvierii naturii, a
primãverii, a împerecherii, a bucuriei, a
renaºterii, ivitã din rãdãcini dacice ºi închinatã
unei zeitãþi uitate, „Dragobetele”, este
sãrbãtoarea dragostei la români.

Indiferent ce fel de etimologie ar avea:
slavã, dacicã sau popularã, rãdãcina însãºi a
cuvântului Dragobete - drag semnificã
dragoste, iar sufixul bete- mulþime. În
traducere deosebit de liberã, Dragobetele ar
însemna sentimentul
de dragoste împãrtãºit
ºi exteriorizat de o
comunitate largã.

„Dragobetele” era
la origini, sãrbãtorea
iubirii manifestatã în
spaþii largi, deschise, ample. În aceastã zi, la
þarã, femeile nu sacrificau animale, atingeau
un strãin de sat- ca sã le meargã bine ºi se
spãlau pe faþã cu zãpadã topitã ca
sã fie frumoase, iar bãrbaþii
nu aveau voie sã se
poarte urât cu ele.
Cu toþii petreceau
ziua în veselie ºi
glume, ca sã
rãmânã îndrãgostiþi
tot anul.

Bogdan Petriceicu
Hasdeu releta despre
obiceiul de Dragobete cã
fetele ºi flã-
cãii porneau
sã adune pri-
mele flori apãrute,
aprindeau focuri pe dealuri
ºi-ºi fãceau curte în vãzul lumii.
Curtea culmina cu alergatul
(Zburãtorul) pentru sãrutul
public, care însemna, logodna celor
doi tineri. De aici vorba: „Dragobetele pupã
fetele”! Dar obiceiurile româneºti, legate de
acest moment, sunt deosebit de bogate ºi
variate, indiferent la ce regiune te referi.

ªi aºa, „Dragobetele” - sãrbãtoarea - se
metamorfozeazã cu timpul, în „Dragobetele” -
flãcãul avid dupã sãrutul fetelor ºi al femeilor.
Continuând povestea, „Dragobetele, ce pupa
fetele” putea fi fiul „Babei Dochia” sau
ciobanul ”Dragomir” ce o însoþea pe babã
înspre primãvarã. Poate fi, de asemenea,
logodnicul pãsãrilor, protectorul nunþilor ºi-al
naturii!

E de reþinut cã dragul nostru „Dragobete”
este o figurã
luminoasã, po-
zitivã, aºteptatã
pentru cã aduce
primãvara. Pentru
cã  se sãrbãtoreºte
pe date diferite

(24, 28 februarie, dar ºi pe 1, 3, 25 martie,
depinzând de regiunea geograficã)

„Dragobetele” capãtã
semnificaþii de
mãrþiºor. Nu ni-l

putem imagina
altfel decât ca pe

un tânãr. Un tânãr
frumos, vesel,
seducãtor, cu un fir
de iarbã între dinþi,
hoinãrind peste vãi ºi
dealuri în cãutarea

iubitei. ªi cum trece el
ºãgalnic mirosind a

toporaºi ºi a viorele, în
urma lui înverzesc
câmpurile, ciripesc

pãsãrile, cântã natura
ºi se înnoieºte firea.

Apoi...pãzea! sã nu te
prindã haihui
prin pãduri
pentru cã, în

virtutea vechiului
sãu obicei, a datinii...

„Dragobetele trebuie sã pupe fetele!”.
Lucia Bibarþ

„Dragobetele, mai
pupã fetele?”
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ªobolan

În 2010 ªobolanii au trecut
prin multe schimbãri controver-
sate, aºa cã vor fi bucuroºi sã
înceapã un an nou, Anul Iepurelui
de Metal.  2011 va fi total diferit
de ultimul an, pentru cã se va
desfãºura într-un ritm lent ºi sigur,
în care ªobolanul trebuie sã-ºi
pãstreze rãbdarea. Va face paºi
mici însã nu va risca prea mult ºi
astfel îºi va atinge obiectivele. Va
fi nevoie sã-ºi foloseascã
capacitãþile la maxim - inteligenþa,
experienþa de viaþã, pentru cã sã ia
cele mai bune decizii (Aprilie,
Octombrie, Noiembrie). Din
punct de vedere al dragostei apar
noutãþi mari: este vorba fie de o
logodnã, o nuntã sau naºterea unui
copil (Iulie, August, Decembrie,
Ianuarie).  Este timpul sã creºti ºi
sã te dezvolþi, sã te ocupi de visele
ºi pasiunile tale, chiar ºi de hobby-
uri. Creativitatea va fi la cote
maxime pentru cei care scriu sau
creeazã. Din punct de vedere al
sãnãtãþii îþi revii ºi te simþi mai
puternic, te îngrijeºti mai atent. 

Bivol 

În 2010 simþi cã ai crescut, cã
te-ai schimbat, însã 2011 vine cu
veºti ºi mai bune: dacã îþi doreºti
sã-þi schimbi cariera sau orice alt
aspect important al vieþii tale,
acum e momentul! În februarie,
martie ºi septembrie primeºti
propuneri interesante ºi apar
oportunitãþi neaºteptate.  Iese în
evidenþã ºi aspectul amoros al
vieþii tale, dacã nu eºti într-o
relaþie s-ar putea sã întâlneºti
omul potrivit, în locul potrivit.
Dacã deja eºti implicat, relaþia va
deveni mai puternicã ºi mai

plãcutã. Momentele potrivite ca
sã te bucuri de relaþia ta sunt în
Iunie, Iulie ºi Octombrie. Este
important sã rãmâi activ în
societate în 2011, sã-ºi pãstrezi
relaþiile, dar sã-þi faci ºi unele noi,
mai ales în Martie, August ºi
Decembrie. 

Tigru 

Anul Tigrului, 2010 þi-a adus
energie creatoare, putere ºi
armonie, aºa cã ar trebui sã te simþi
destul de bine în pragul lui 2011.
ªi Anul Iepurelui va fi unul bun
pentru tine, mai ales cã iese în
evidenþã aspectul romantic al
vieþii tale. Mulþi dintre Tigri
implicaþi într-o relaþie vor hotãrî cã
e momentul sã se cãsãtoreascã, iar
cei singuri au mari ºanse sã-ºi
întâlneascã perechea perfectã în
lunile Iunie ºi Septembrie. Din
punct de vedere financiar le merge
bine, au ºanse sã câºtige mai mulþi
bani ºi sã facã planuri pentru o
afacere. Anul acesta Tigrii vor
putea sã se relaxeze ºi sã se bucure
de rezultatele muncii lor. Dacã
existã un loc pe care a visat
întotdeauna sã-l viziteze, anul
acesta va reuºi în sfârºit s-o facã. 

Iepure

2010 nu a fost un an strãlucit
pentru tine, însã 2011 este anul tãu
ºi îþi va aduce lucruri bune. Este
un an foarte productiv pentru þine,
mai ales din punct de vedere al
carierei. În acelaºi timp, dacã te
gândeai sã-þi schimbi domeniul de
activitate sau locul de muncã,
acum ai ºansa s-o faci.
Schimbarea aceasta îþi va aduce
mai multã energie ºi optimism,

mai ales în Martie, Mai,
Octombrie ºi Noiembrie. Iepurele
va avea noroc la bani ºi s-ar putea
sã primeascã o mãrire de salariu
sau sã fie plãtit pentru o idee bunã.
August, Septembrie ºi Decembrie
sunt luni foarte bune din punct de
vedere social, cãci vei întâlni
mulþi oameni noi ºi interesanþi.
Relaþiile amoroase se miºcã
repede, sunt tot mai serioase. Din
punct de vedere al sãnãtãþii nu stai
la fel de bine, ar trebui sã te
odihneºti mai mult. 

Dragon 

Spre deosebire de 2010,
Dragonul va avea un an mai
echilibrat ºi sigur, cu schimbãri
mici ºi benefice. Apar
îmbunãtãþiri la locul de muncã,
unde ai putea sã fi  promovat.
Iulie, Septembrie ºi Noiembrie îþi
oferã ºansa de a te re-inventa ºi de
a-þi schimba direcþia de activitate.
Este o perioadã bunã pentru studii
ºi teste. 2011 va fi un an pozitiv ºi
plin de fericire pentru Dragon, se
îmbunãtãþeºte inclusiv partea
financiarã, pentru cã ai un simþ
ascuþit al negocierii ºi afacerilor.
Cãlãtoriile sunt binevenite, mai
ales alãturi de prietenii sau familia
ta. În Aprilie ºi Septembrie este
bine sã-þi iei o vacanþã ºi sã te
odihneºti aºa cum se cuvine.
Ocupã-te de talentele tale în acest
an, dar ºi de hobby-uri, pentru
aceste lucruri 2011   duce la
oportunitãþi deosebite. 

ªarpe

2011 aduce ªarpelui un an în
care simte  cã a revenit pe drumul
cel bun, dupã un 2010 agitat. Este
plin de activitãþi, obositor, aglo-
merat, rezultatele încep sã se
vadã. Anul acesta ªarpele se
ocupã cu lucruri care  îl fac sã îºi
exprime creativitatea,  talentele.
Februarie, Martie  Octombrie
aduc oportunitãþi noi de care
trebuie sã profite din plin.  Din
punct de vedere financiar ªarpele
va reuºi, în sfârºit, sã eco-
nomiseascã  -  sã redecoreze, sã
cumpere, sã facã alte schimbãri.
Vei reuºi sã petreci  mult timp cu
familia, prietenii, iar din punct de
vedere al dragostei îþi merge
foarte bine. Cunoºti oameni
interesanþi cu care se leagã
conexiuni romantice, trãieºti
intens fiecare clipã. Fii atent  la

bârfe  ºi vorbe rele, nu le
rãspândeºti, altfel imaginea ta va
avea mult de suferit. 

Cal

2011 este anul în care cariera
ta va fi prioritatea numãrul 1, te
vei dedica serviciului tãu ºi vei
trece prin schimbãri neaºteptate.
Vor apãrea ºi oportunitãþi de care
trebuie sã profiþi la momentul
potrivit. Anul acesta va trebui sã-
þi îngrijeºti mai mult corpul, sã ai
grijã de sãnãtate ºi de modul de
viaþã ºi este timpul sã-þi schimbi
dieta ºi sã faci mai multã miºcare.
Participi la multe evenimente
sociale, eºti în mijlocul prietenilor
tãi ºi cunoºti persoane noi ºi
interesante. Pentru cei care sunt
singuri anul 2011 aduce câteva
persoane interesante, însã va
trebui sã fi relaxat ºi sã laºi
lucrurile sã se desfãºoare de la
sine. Cei implicaþi în relaþii au
parte de armonie ºi fericire. 

Caprã (Oaie) 

Vei începe anul cu nevoia de
a-þi schimba cariera sau cãutând
un nou post de muncã. Relaþiile te
vor ajuta sã gãseºti câteva
oportunitãþi interesante. Martie,
Aprilie ºi Septembrie sunt lunile
potrivite pentru schimbare. Spre
deosebire de ultima perioadã, anul
acesta vei fi plin de energie
pozitivã, optimism ºi fericire. Vei
deveni mai sociabil,  participând
la tot felul de întâlniri ºi
evenimente, ºi exact de asta aveai
nevoie ca sã-þi revii. Prietenii
joacã un rol foarte important în
viaþa ta anul acesta. Dacã eºti
singur 2011 va fi un an încãrcat de
romantism pentru tine, iar dacã
eºti într-o relaþie serioasã, este
timpul sã faci pasul cel mare.
Februarie, August ºi Septembrie
sunt lunile cele mai bune pentru
întâlniri pasionale, însã anul
întreg va fi plin de ele. 

Maimuþa 

Maimuþa va reuºi sã-ºi vadã
de planurile sale ºi sã avanseze

încet dar sigur spre obiective. Este
un an plin de inspiraþie ºi idei
bune, care trebuiesc puse în
aplicare. 2011 aduce ºi
oportunitãþi în domeniul
profesional, de care trebuie sã
profiþi imediat. Trebuie sã fi în
special atent la detalii  sã nu-þi
scape nimic. Februarie,
Septembrie, Noiembrie lunile tale
norocoase din punct de vedere
profesional. În timpul anului vor
apãrea momente memorabile
alãturi de familie,  prieteni, iar
Decembrie vei fi foarte activ în
societate. Vei întâlni o  persoanã
de sex opus  pentru o relaþie.  Ar fi
bine sã mergi la expoziþii, la
muzee, concerte, teatre,  filme. 

Cocoº 

Anul 2011 va fi unul liniºtit
pentru Cocoº, când va trebui sã-ºi
cultive rãbdarea ºi simþul etic. La
locul de muncã este foarte
important sã lucreze în echipã ºi
sã-ºi facã relaþii care sã-l ajute. Va
putea sã se evidenþieze în Martie,
Aprilie ºi Noiembrie ºi sã
primeascã propuneri noi ºi
interesante. Munca pe care o face
acum îi va aduce rezultate în
2012, Anul Dragonului. Dacã
apare ºansa de a studia, trebuie sã
profiþi de ea pentru cã o sã-þi
aducã mari avantaje în viitor. În
Martie, Iulie ºi August eºti activ
din punct de vedere social ºi
trebuie sã fi atent la cum îþi
controlezi impulsurile - ai grijã sã
nu fii prea dur în relaþia cu o
persoanã apropiatã. Viaþa
amoroasã a Cocoºului este
liniºtitã ºi echilibratã.  Sunt
indicate îmbunãtãþirile locuinþei,
reparaþiile ºi alte mici lucrãri. 

Câine

2011 este un an cu multe
posibilitãþi pentru Câine. Accentul
este pus pe viaþa personalã, iar
dacã eºti implicat într-o relaþie vei
vedea cum aceasta devine tot mai
serioasã ºi mai plãcutã pentru
ambii parteneri. Dacã eºti singur
vei avea mare noroc sã întâlneºti o
persoanã de sex opus, care este
foarte compatibilã cu tine. Din
punct de vedere profesional, vei
avea câteva propuneri interesante
care te ajutã sã creºti. Când ai vreo
neclaritate, discutã cu prietenii ºi
familia ta ºi ascultã de sfaturile pe
care le primeºti. Cele mai bune

luni pentru serviciul tãu sunt
Martie, Septembrie, Noiembrie.
Anul acesta vei reuºi sã ai mai
mult timp pentru tine, sã te bucuri
de hobby-urile tale ºi chiar sã
pleci în câteva cãlãtorii frumoase. 

Mistreþ (Porc)

Anul acesta vei putea sã te
distrezi aºa cum îþi place þie, în
mijlocul prietenilor ºi familiei
tale. Îþi place sã te distrezi intens,
sã lucrezi intens, aºa vei reuºi
paralel sã avansezi din punct de
vedere profesional. Trebuie sã
acþionezi rapid atunci când  se
iveºte o oportunitate, e bine sã n-o
pierzi. Pentru a fi împlinit anul
acesta trebuie sã te bucuri de
lucrurile care þi se întâmplã.
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2011, Anul Iepurelui de Metal

Ziar distribuit pe teritoriul Germaniei. Pentru pu-
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Vezi cum va fi anul 2011 - Anul Iepurelui
de Metal pentru tine, în funcþie de zodia
ta din horoscopul chinezesc: 

anul ªOBOLANULUI: 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008
anul BIVOLULUI: 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009
anul TIGRULUI: 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010
anul IEPURELUI: 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011
anul DRAGONULUI: 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012
anul ªARPELUI: 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013
anul CALULUI: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014
anul CAPREI: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015
anul MAIMUÞEI: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016
anul COCOªULUI: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017
anul CÂINELUI: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018
anul PORCULUI: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 
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