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Cele câteva rânduri
publicate în revista
dumneavoastrã sub
semnãtura domnului
Antony, scrise parcã pe o
bancã în parc, ne-au stârnit
râsul, care s-a transformat
apoi în tristeþe. Râs pentru
afirmaþiile din material ºi
tristeþe pentru situaþia
bietului domn Antony,
care a ajuns sã trãiascã din
mila adunatã la slujbele de
duminicã ºi din ajutorul
social oferit de Primãria
Viena.

Am decis sã facem
acest comunicat doar din
fidelitate faþã de cititorii
noºtrii care ºtiu foarte bine
cã revista “Diaspora.ro”

este sutã la sutã privatã ºi
absolut independentã. Noi
avem 50% din acþiunile
revistei, iar partenerii
noºtrii 50%. Mai mult,
partenerii noºtrii ºi
redactorul ºef sunt absolut
apolitici. În paginile
noastre prezentãm oameni
de valoare care aparþin
tuturor formaþiunilor
politice din România,
oameni de toate etniile ºi
de toate limbile.

Rãmânem pânã la
sfârºit imparþiali ºi
promotori ai valorilor
româneºti de cea mai
înaltã clasã.

Cât îl priveºte pe dl
Antony, vã invitãm sã îl
ajutaþi pentru cã ºi dânsul
este român ºi ne doare
când unul dintre ai noºtrii
suferã.

Redacþia

Dupã o convorbire “CA LA ROMÂNIA”
cu câþiva români invitaþi, în ziua de 13 iunie
2014, la Ambasada României din Viena,
Domnul Ministru a vizitat expoziþia artiºtilor
plastici Radu Ciobanu ºi Dorel Petrehuº
“Form und Farbe” (Formã ºi culoare),
deschisã cu sprijinul omului de culturã
austriac Günther Wachtl ºi prezentatã de
Profesorul Universitar Dr. George Achim. 

A doua zi, sâmbãtã 14 iunie 2014, înalþii
oaspeþi de la Bucureºti s-au întâlnit cu
membri ai Asociaþiei Culturale „AUT PRO
ROM“ din Graz, condusã de Ionel Mircea
Popi, unde au discutat, într-o atmosferã
prieteneascã, problemele care-i preocupã pe
românii stabiliþi în alte zone ale Austriei. Ca
om de culturã, foarte bun cunoscãtor al vieþii
românilor din diaspora – dupã ce, timp de 22
de ani a trãit ºi muncit personal în Franþa –,
Domnul Ministru Bogdan Stanoevici ºi-a
manifestat dorinþa de a-i sprijini pe românii

care, prin munca lor, fac cinste României pe
alte meleaguri, dar s-a arãtat nemulþumit de
atitudinea unor familii de români din
diaspora care nu se preocupã sã transmitã
copiilor lor frumuseþea tradiþiilor de acasã ºi
dulcea limbã româneascã.  

În ziua de Duminicã 15 iunie 2014,
Domnul Ministru Bogdan Stanoevici, însoþit
de E.S. Doamna Ambasador Silvia Davidoiu
ºi de de alþi membri ai Ambasadei,
Consulatului ºi Institutului Cultural Român
din Viena, a participat, în faþa Bisericii
Ortodoxe române din sectorul 10 al Capitalei
austriece, la comemorarea împlinirii a 125 de
ani de la moartea Luceafãrului poeziei
româneºti Mihai Eminescu. La aceastã
comemorare au fost prezenþi  peste 200 de
curioºi, adunaþi în jurul Statuii Poetului, din
Simmeringer Hauptstraße nr. 161, care au
asistat la un excepþional concert de melodii
româneºti, susþinut de Cristofor Aldea

Teodorovici – fiul artiºtilor moldoveni Doina
ºi Ion Aldea Teodorovici, morþi pe teritoriul
României, în condiþii neelucidate (într-un
accident de maºinã), în ziua de 30 octombrie
1992.  În final, Doamna Ambasador Silvia
Davidoiu a mulþumit celor care au organizat
aceastã comemorare, printre care: Laura Hant
(Preºedinta PSD Austria / menþiunea
autorului!) ºi Domnul Dr. Harald Troch
(Preºedintele SPÖ Simmering, sectorul 10 al
Vienei / menþiunea autorului!). Un vechi
proverb românesc spune cã: despre morþi se
vorbeºte numai de bine,  aºa cã, pentru a nu
întina memoria Poetului Mihai Eminescu -–
ºi din respect pentru Doamna Ambasador
Silvia Davidoiu ºi pentru Domnul Ministru
Bogdan Stanoevici –, voi  comenta cu altã
ocazie evenimentele triste, ruºinoase care s-
au petrecut cu prilejul vizitei Ministrului
delegat pentru Românii de Pretutindeni în
Austria.

Drept la
replicã
1 Mai
2014Vizita Ministrului delegat

pentru Românii de
Pretutindeni în Austria

Simpaticul actor Bogdan-
Dragoº-Aureliu Marian-

Stanoevici, Ministru
delegat pentru Românii de
Pretutindeni (din 4 martie

2014) – însoþit de
Directoarea Generalã a

Departamentului Politici
pentru Relaþia cu Românii

de Pretutindeni Alina
Hagima ºi de cãtre

Consiliera Ministerialã
Cristina Liberis – a

efectuat, la mijlocul lunii
iunie 2014, o vizitã de

lucru de 3 zile în Austria,
având mai multe întâlniri

cu reprezentanþi ai
diasporei române din Þara

lui Mozart.
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Caricaturistul de renume mondial ªtefan
Popa Popa’s ºi scriitorul omonim ªtefan Popa,
s-au  întâlnit marþi 17 iunie, ora 19h00, la Haga,
în cadrul unei dezbateri organizate de Institutul
Cultural Român Bruxelles, în colaborare cu
fundaþia olandezã Mirrors of Romania. 

Cei doi artiºti, unul consacrat, celãlalt la
început de carierã, au creionat o imagine a
României culturale de azi printr-un dialog pe
muchea dintre literaturã ºi caricaturã. 

ªtefan Popa Popa’s a fãcut caricaturi la
minut ale spectatorilor. 

ªtefan Popa Popa’s a intrat în Cartea
Recordurilor pentru viteza cu care deseneazã
caricaturi. Artistul a realizat 131 de caricaturi
într-o orã ºi a fost mai rapid cu patru secunde
decât computerul.    

ªtefan Popa este jurnalist independent ºi
autor al mai multor povestiri scurte despre
România. În 2014 ºi-a lansat romanul de debut
Verdwenen Grenzen (Graniþe Dispãrute). 

Manifestarea ºi-a propus sã familiarizeze
publicul olandez cu umorul de facturã
româneascã ºi a sa aleatorie oscilaþie între râs ºi
plâns. Dimensiunea culturalã a imigraþiei
româneºti în Olanda va fi ºi ea reliefatã, ca
argument pentru dialog intercultural ºi
deschidere.

Sursa: icr.ro

Amsterdamul este oraºul care deþine un
spectru vast de atracþii culturale ºi recreaþionale.
Aici puteþi vizita clãdiri vechi ºi fascinante cum ar
fi Biserica Veche (Oude Kerk), dar ºi anumite
ciudãþenii precum Muzeul Marijuanei ºi
Haºiºului. Amsterdamul este oraºul contrastelor
am putea spune. Muzeele rãmân principala
atracþie în Amsterdam. Toatã lumea a auzit de
arhicunoscutele muzee Rijks, Van Gogh ºi
Stedelijk, însã sunt mult mai multe. Amsterdamul
vã oferã o paletã bogatã de peste cincizeci de
muzee care atrag milioane de turiºti anual. Citeºte
mai multe despre muzeele din Amsterdam la
secþiunea dedicatã acestora. Urmãtoarele atracþii
turistice sunt, de asemenea, de mare interes ºi
reprezintã o parte esenþialã a vizitei
dumneavoastrã în oraºul Amsterdam.

Biserica Veche (Oude Kerk)
Oude Kerk este cea mai veche clãdire din
Amsterdam. Aceastã bisericã este situatã în
vechiul cartier, destinat depozitelor în epoca
medievalã, denumit Oude Zijde (Oraºul Vechi).
Lucrãrile la aceastã casã parohialã dateazã din
secolul al XIII-lea. Iniþial biserica a fost construitã
pentru comunitãþile de pescari din Amsterdam.
De asemenea, biserica a funcþionat ºi ca han
pentru sãraci. Stilul construcþiei este gotic. Chiar
dacã a suferit numeroase modificãri, turnul
bisericii ºi o capelã ataºatã au rezistat pânã în
zilele noastre. Biserica veche poate fi vizitatã de
luni pânã sâmbãtã între orele 11-17, iar duminica
între orele 13-17.

Piaþa Dam

Piaþa Dam este situatã chiar în centrul ºi
inima oraºului Amsterdam, deºi existã, am putea
spune, atracþii mult mai fascinante în oraº, trebuie
sã apreciem valoarea istoricã ºi politicã a pieþei.
Piaþa Dam a fost martorã la numeroase drame
istorice deºfãºurate de-a lungul istoriei. Spre
exemplu în anul 1808 când Napoleon Bonaparte
ºi trupele sale au ocupat oraºul, locul de recepþie a
fost în piaþa Dam. Istoria impresionantã a pieþei
Dam este relatatã amãnunþit de documetele
deþinute în cadrul Muzeului de Istorie din
Amsterdam. Palatul Regal (Koninklijk Paleis)
care dominã piaþa a fost iniþial folosit ca primãrie,
iar faþada clasicã ºi sculpturile fine au fost
realizate spre a glorifica oraºul Amsterdam ºi
guvernarea sa. Lângã Palatul Regal mai puteþi
vedea Biserica Nouã (Nieuwe Kerk), Teatrul
Madame Tussaud, Muzeul de Cearã, iar vizavi de
piaþã Monumentul Naþional închinat eroilor din
cel de-al II-lea Rãzboi Mondial. În contrast cu
istoria sa turbulentã, în prezent piaþa Dam
reprezintã un loc liniºtit ºi casa pentru sute de
porumbei ºi turiºti care îºi odihnesc picioarele. De
asemenea, aici au loc diferite evenimente
culturale ºi politice.

Begijnhof

Un pasaj bolþit ºi micuþ conduce spre o
grãdinã încântãtoare înconjuratã de case vechi.
Casele din interiorul curþii au fost ocupate cândva
de cãtre cãlugãriþe aparþinând ordinului franciscan
Sfânta Lucia ºi care au îmbrãþiºat stilul de viaþã
beghin pentru femei, iar în prezent sunt ocupate

de cãtre femei singure. În centrul curþii mai puteþi
vedea statuia lui Iisus ºi puþin mai încolo puteþi
admira o bisericã medievalã. La numãrul 34 se
aflã cea mai veche casa din Amsterdam. Puteþi
intra pe la piaþa Spui care este indicatã printr-un
semn cioplit în piatrã. Intrarea este gratuitã, însã
trebuie sã pãstraþi liniºtea.

Canalele din Amsterdam

Datoritã canalelor sale numeroase,
Amsterdamul a mai fost denumit ºi “Veneþia
Nordului”. Din acest motiv, o excursie în
Amsterdam nu este completã fãrã o plimbare pe
canale cu vaporaºul. Un tur al canalelor poate fi
fascinant ºi relaxant în cursul zilei, însã încântãtor
ºi romantic noaptea când cele mai multe case ºi
podeþe sunt luminate în culori diferite. Oraºul este
strãbãtut de patru canale principale ºi anume:
Prinsen (Prinsengracht - Canalul Prinþesei),
Heren, Keizers ºi Singel. De asemenea, existã ºi
numeroase canale încântãtoare mai mici în
vecinãtatea regiunii Jordaan, printre care putem
enumera: Brouwers (Brouwersgracht - Canalul
Berii), Bloem ºi Lelie, în special. Puteþi viziona
poze cu canalele din Amsterdam, dar ºi din alte
oraºe ºi multe alte informaþii la urmãtoarea adresã
web: http://www.grachten.nl/

Podul Scheletic (Magere Brug)

Magere Brug sau “Podul Scheletic” este cel
mai faimos ºi iubit pod din oraº. Acest pod
basculant din lemn leagã malurile râului Amstel.
Aproximativ, la fiecare 20 de minute podul se
deschide pentru a permite trecerea vaselor. Podul
original a fost construit în anul 1670, însã odatã cu
intensificarea traficului pe râul Amstel, în anul
1969 a fost contruit un pod mai larg pentru a-l
înlocui pe cel îngust. Pânã în anul 1994
deschiderea podului era realizatã manual, în
prezent podul se deschide automat. Podul a fost
decorat cu 1200 de becuri care se aprind seara.

Jordaan

Cartierul Jordaan a fost cunoscut drept o zonã
sãracã a Amsterdamului în secolul al XVII-lea.
Acest statut a fost schimbat dupã anii’70. În
prezent acest cartier a fost renovat ºi a devenit o
zonã rezidenþialã la modã. Depozitele care au fost
transformate ulterior în locuinþe sunt extreme de
populare printre studenþi, artiºti, comercianþi
locali. Jordaanul mai este cunoscut ºi prin
strãduþele înguste, canalele pitoreºti, cafenelele

maronii, galeriile de artã ºi buticurile cu
suveniruri.

Piaþa Rembrandt (Rembrandtplein)

Piaþa Rembrandt a fost cunoscutã în trecut ca
Piaþa Untului. Construitã în anul 1668, în prezent
aceastã piaþã este decoratã cu puburi, restaurante,
cafenele ºi hoteluri atrãgând turiºtii ca un magnet,
în special pe cei tineri. Piaþa este cunoscutã, mai
ales, pentru viaþa sa de noapte: numeroase puburi
tradiþionale unde puteþi asculta muzicã olandezã
autenticã. În timpul verii, terasele sunt pline de
oameni care savureazã o bãuturã ºi privesc în
jurul lor. În centrul pieþei existã un parc micuþ ºi
încântãtor unde te poþi relaxa sau aduce omagii
maestrului Rembrandt. De asemenea, în aceastã
arie mai puteþi gãsi cluburi de noapte de calitate,
comercianþi de diamante ºi, inevitabil, buticuri
pentru suveniruri.

Piaþa Leidse (Leidseplein)

Aceastã piaþã reprezintã un punct de interes
central pentru viaþa de noapte din Amsterdam. Cu
multe restaurante, cluburi, caffeshop-uri,
cinematografe ºi teatre, piaþa Leidse vibreazã de
culoare. În serile cãlduroase de varã, turiºtii ºi
localnicii se relaxeazã la terasele deschise ale
puburilor savurând o bãuturã cu prietenii sau în
cluburile de noapte care þin piaþa în freamãt pânã
dimineaþa devreme. Strãduþele din zonã sunt pline
pânã noaptea târziu cu muzicanþi, jongleri,
înghiþitori de foc, artiºti de pantomimã, magicieni
ºi alte spectacole.

Districtul Felinarelor Roºii (Red Light District)

Bere ºi atmosferã de petrecere, sex de
vânzare ºi o mulþime de turiºti care privesc cu
curiozitate. Magazinele sunt pline cu casete video,
reviste ºi jucãrii erotice. Districtul Felinarelor
Roºii este mai mult un parc de amuzament sexual
ºi de multe ori nu este luat prea în serios de
hoardele de turiºti care îl viziteazã anual. Noaptea
strãzile prind viaþã iar faimoasele lumini roºii se
aprind. Chiar ºi luminile ce contureazã podurile
de peste canale sunt roºii noaptea. În general,
aceastã parte a oraºului este consideratã sigurã,
însã este mai bine sã evitaþi strãduþele înguste ºi
liniºte mai ales noaptea. Din motive de
confidenþialitate, în special pentru persoanele care
lucreazã în acest district, sunt strict interzise
fotografiile.

Piaþa Albert Cuyp

Piaþa Albert Cuypmarkt este cea mai cunos-
cutã ºi aglomeratã piaþã în aer liber din Europa.
Aceastã piaþã atrage mii de vizitatori în fiecare zi
ºi este popularã în special sâmbãta. Aici sunt peste
amenajate peste 300 de standuri cu mãrfuri care
variazã de la produse proaspete - legume, fructe -
la haine ºi alte ciudãþenii. Preþurile practicate în
aceastã piaþã sunt cele mai mici din Amsterdam.
Piaþa Albert Cuyp este situatã în districtul Pijp ºi
este înconjuratã de o mulþime de cafenele ºi
magazine micuþe încântãtoare.

Sursa: amsterdam.info

Dublu
ªtefan Popa

la Haga:
caricaturã

ºi literaturã
Atracþii turistice în Amsterdam

Olandezul Peter Schangen a vizitat
România anul trecut, a filmat, a fãcut fotografii
ºi apoi a realizat un film. Imediat dupã ce a
aterizat la Bucureºti, împreunã cu Andreea, a
luat-o la pas prin oraº, s-a dat cu barca, a vizitat
biserici, muzee ºi parcuri. Serile s-au încheiat
cu cine romantice la restaurante din Centrul
Vechi. Apoi a urcat în tren împreunã cu
Andreea ºi a plecat spre mare. A fãcut plajã, a
înotat ºi seara s-a distrat la concerte ºi în satele
de vacanþã. Toate aceste imagini apar în clipul
pe care Peter l-a realizat ºi l-a postat pe Vimeo
(http://vimeo.com/98627871) în urmã cu
aproximativ o sãptãmânã.

https://ro.celebrity.yahoo.com

Clipul unui olandez
ofileºte toate „frunzele”
Ministerului Turismului

din România
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Ce eveniment minunat în
Mannheim! Cei 14 copii între 3 ºi
12 ani, elevi ºi copii de grãdiniþã ai
ºcolii ºi grãdiniþei româneºti din
Mannheim au prezentat sâmbãtã
pe data de 7.06. 2014 piesa de
teatru „Veronica“. Evenimentul
ºcolar s-a desfãºurat în sãlile ºcolii
interculturale Waldorf din
Mannheim. Timp de o orã ºi
jumãtate micii actori ºi-au condus
publicul cu mult ºarm ºi talent în
lumea basmelor cucerind în egalã
mãsurã atât pe cei mici cât ºi pe cei
mari. Sub conducerea
coordonatoarelor Nadia Marin

(scenariu ºi regie), Carmen
Setiabudi (decoruri ºi regie), Alina
Dan (regie ºi joc de scenã) ºi Clara
Elena Olteanu-Essen (conducerea
proiectului, decoruri) micuþii
actori au prezentat o piesã de
teatru inspiratã de cunoscutul film
pentru copii “Veronica”.Veronica
este o fetiþã care creºte în casa de
copii. Ca toþi copiii ºi Veronica are
vise, dorinþe, trãiri vesele ºi
fericite însã ºi trãiri triste,
dezamãgiri, momente de fricã ºi
de nesiguranþã. Micii actori
îmbrãcaþi în costume deosebit de
frumoase au impresionat cu jocul

lor. Povestea a dobândit prin
influenþa celor 14 personalitãþi
mici ºi puternice, dar ºi jocul
fermecatoarei “Smarande”- Alina
Ivan un ºarm deosebit. Imaginea
de scenã a fost foarte reuºitã ºi a
oferit cadrul ideal pentru
prezentarea poveºtii. Atât micii cât
ºi marii spectatori au fãcut o
cãlãtorie în trecut. Aceastã poveste
a încântat copilãria celor acum
pãrinþi ºi a fascinat multe
generaþii. Jucându-ne de-a
“Veronica” în forma acestei piese
de teatru am dãruit copiilor noºtri
trãirea acestei poveºti ºi am

realizat un succes imens: copiii
ºcolii ºi grãdiniþei româneºti din
Mannheim au prezentat în limba
românã o piesã de teatru foarte
complexã. Este un success enorm
ºi atât pãrinþi, cât ºi bunici ºi
coordonatori ai proiectului, toþi
suntem în egalã mãsurã mândrii

de copiii noºtri ºi de realizarea
unui proiect unic pentru noi.
Pentru ºcoala ºi grãdiniþa
româneascã “Mihai Eminescu”-
Carmen Setiabudi ºi Clara Elena
Olteanu-Essen Mannheim,
scoalagradiME@yahoo.de, tel.
01777381438. 

„VERONICA“
- piesã de teatru pentru copii prezentatã de ºcoala ºi

grãdiniþa româneascã „Mihai Eminescu“- Mannheim -

ZZiiaarr  ddiissttrriibbuuiitt  îînn  AAuussttrriiaa,,  BBeellggiiaa  GGeerrmmaanniiaa  ººii  OOllaannddaa

“Ce facem noi? Arãtãm cultura germanã în stadiul ei
actual ºi arãtãm cultura modernã germanã, care este ca o
carte de vizitã pentru noi“, a declarat directorul Alexander
Rubel.

Centrul Cultural German a împlinit în data de 23 iulie
a.c. 20 de ani de existenþã la Iaºi ºi a sãrbãtorit într-un
cadru festiv în care au participat atât membri fondatori ai
instituþiei culturale, cât ºi personalitãþi importante din
mediul ieºean ºi la nivelul autoritãþilor locale.

Astfel, de la ora 16.00, în sala Rosini de la Palas Mall,
directorul Alexander Rubel le-a urat la mulþi ani tuturor
celor din salã, în numele centrului cultural, ºi le-a
mulþumit atât pentru prezenþã cât ºi pentru susþinerea în
drumul anevoios al ultimelor douã decenii.

„Noi nu am venit sã influenþãm sau sã schimbãm
ceva în Iaºi. Am venit la o iniþiativã culturalã românã, o
iniþiativã care a spus cã trebuie neapãrat sã avem un
centru cultural german pentru cã Iaºul meritã aceastã
legãturã. Ce facem noi? Arãtãm cultura germanã în
stadiul ei actual ºi arãtãm cultura modernã germanã, care
este ca o carte de vizitã pentru noi“, a declarat Alexander
Rubel.

Acesta a adãugat cã în anii pe care i-a petrecut la Iaºi
a ajuns sã se simtã la rândul sãu român, ºi a þinut sã le
mulþumeascã celor care s-au luptat pentru ca centrul sã fie
înfiinþat, menþionându-i aici, în special, pe prof.dr. Andrei
Corbea-Hoiºie ºi pe Gabriela Linde.

Primul dintre aceºtia a precizat, în discursul sãu, cã în
salã erau prezente mai multe persoane ce puteau fi numite
„depozitari ai istoriei unei instituþii care este în plin avânt
al tinereþii ºi care sperãm cã va împlini 40, 50 de ani ºi tot
aºa mai departe“.

„România este astãzi în UE ºi noi, aºa cu puterile
noastre mici, poate cã am contribuit la realizarea acestui
deziderat, pentru cã, fãrã aceste centre culturale, fãrã
aceste focare de culturã vie, apropierea noastrã de Europa
ºi de ceea ce înseamnã Europa nu s-ar fi putut realiza atât
de repede, oricâte vise am fi avut noi în 1990“, a precizat
prof.dr. Andrei Corbea-Hoiºie.

La ceremonia festivã a fost invitat special
ambasadorul Germaniei în România, Excelenþa Sa
Werner Hans Lauk, care a declarat cã a dat curs cu
plãcere invitaþiei de a veni din nou la Iaºi

„Sensul profund al vieþii stã tocmai în comunitate, ºi
tocmai de aceasta este vorba ºi astãzi, de comunitate. În
ziua de astãzi, o diversitate culturalã este ceva fãrã de care
nu ne putem imagina viaþa, o punte care reuºeºte sã ne
lege, iar de 20 de ani Centrul Cultural German este
aceastã punte între societãþile noastre, tocmai în aceastã
diversitate culturalã care ne marcheazã“, a adãugat
Excelenþa Sa Werner Hans Lauk.

Printre cei prezenþi în salã s-au numãrat ºi membri ai
comunitãþii academice, prof.dr. Vasile Iºan, rector al
Universitãþii „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaºi, prof.dr.
Irina Lungu ºi prof.dr. Daniel Condurache, prorectori ai
Universitãþii Tehnice „Gheorghe Asachi“ din Iaºi
(ambele instituþii de învãþãmânt superior fiind casã a
CCG-ului la un anumit punct), prof.dr. Doru Tompea,
rectorul Universitãþii „Petre Andrei“ din Iaºi, fostul
primar al Iaºului, Constantin Simirad, viceprimarul Mihai
Chirica, preºedintele Consiliului Judeþean, Constantin
Adomniþei, ºi preºedintele Institutului Francez, Alain
Ramette.

http://www.ziaruldeiasi.ro

Ministrul delegat pentru Dialog Social, Aurelia Cristea,
urmãreºte preluarea unor modele de bune practici în domeniul
dialogului social din sistemul german. Astfel, în cadrul unei
întâlniri derulate luni, 16 iunie a.c., între delegaþia
Departamentului de Dialog Social ºi o delegaþie a Comisiei
pentru muncã ºi probleme sociale a Bundestag-ului, ministrul
român a subliniat cã este interesat de modul de soluþionare a
conflictelor de muncã pe cãi nonlitigioase: concilieri, mediere,
arbitraj, tribunalele muncii.

“Am arãtat reprezentanþilor delegaþiei Bundestag-ului cã,
personal, sunt un susþinãtor al disciplinei ºi modului de
organizare german. Dorim sã preluãm unele modele de bune
practici în legislaþia româneascã, în ceea ce priveºte dialogul
social ºi legislaþia muncii, cu accent pe dialogul bipartit, între
partenerii sociali. Am arãtat, în acelaºi timp, cã, în acest moment,
negocierile bipartite sunt nerestricþionate de legislaþia

româneascã”, a declarat Aurelia Cristea.
Ministrul a mai precizat, în urma întâlnirii, cã, în ceea ce

priveºte modificarea Legii Dialogului Social, a fost încurajatã
negocierea bipartitã în vederea stabilirii consensului,
Departamentul pentru Dialog Social asigurând cadrul ºi
secretariatul acestor discuþii. ªefa delegaþiei germane, Katja
Mast, a arãtat, în cadrul discuþiilor, cã în Germania nu existã
mãsuri socio-economice implementate fãrã consultarea
prealabilã de cãtre Guvern a reprezentanþilor angajatorilor ºi
angajaþilor. De asemenea, aceasta s-a oferit sã medieze o întâlnire
viitoare cu membrii Comisiei de muncã, reprezentanþi ai
sindicatelor, patronatelor ºi ai Ministerului Muncii din Germania.

“Prin Departamentul de Dialog Social, vom continua
colaborarea ºi schimbul de experienþã cu Germania. România
poate folosi experienþa germanã în soluþionarea conflictelor de
muncã pe cãi nelitigioase, dar ºi în susþinerea autonomiei ºi
negocierii între partenerii sociali”, a încheiat ministrul român.
Legislaþia muncii din Germania garanteazã negocierea ºi
stabilirea drepturilor salariale ºi a condiþiilor de muncã de cãtre
organizaþiile angajaþilor ºi ale angajatorilor, în mod independent
faþã de stat.

C.P.
http://www.ziarulfaclia.ro

Ministrul delegat pentru
Dialog Social, interesat de
preluarea unor modele de
bune practici în domeniul

dialogului social din
sistemul german

Centrul Cultural German a celebrat 20 de ani de existenþã la Iaºi 

Sâmbãtã 7 iunie a.c. în Bath (Anglia),
Comunitatea Hindusã a sãrbãtorit Rathayatra,
festivitate dedicatã lui Jagannatha, o întrupare a lui
Krishna.  Dupã un ritual tradiþional indian în care s-
au spart nuci de cocos, procesiunea a pornit pe la
orele 13.00 din capãtul strãzii Midland Road la
intersecþia cu Upper Bristol Road, ºi a înaintat cãtre
oraº. Un car alegoric frumos împodobit,  având în
centru o reprezentare a lui Jagannatha ºi a fratelui ºi
surorii sale a defilat pe strãzile din Bath, în rãsunetul
tobelor ºi a intonãrii cântecelor sacre.  

Printre cei prezenþi la sãrbãtoarea Comunitãþii
Hinduse au fost ºi oficialitãþi: consilierul Paul
Crossley, parlamentarul Don Foster, ºi Steve
Bradley, viitor candidat pentru Parlament în locul lui
Don Foster. Organizatori: Ashish Rajhansha,
Susmita Rajhansha ºi alþii. Evenimentul s-a încheiat

în Royal Victoria Park, fiind apreciat de public ca
fiind foarte reuºit. 

Tatomir Ion-Marius, Radio TV UNIREA

Rathayatra sãrbãtoritã în Bath (Anglia)



Parohia  ortodoxã ”Ioan
Botezatorul” Hamburg a reuºit
sã cumpere în luna noiembrie a
anului 2013, prin eforturile
membrilor sãi ºi mai ales ale
preotului paroh Calinic
Constantin Vintilã o bisericã cu
sediul în Tegelweg 151,
Hamburg.

Odatã cu inaugurarea
bisericii s-a impus ºi necesitatea
mai multor activitãþi printre care
ºi cursurile de limba germanã ce
ajutã la integrarea românilor noi
veniþi din Hamburg. Cursurile
de limba germanã, la care
participã cu entuziasm mulþi
români, sunt predate de d-na
Stãnculescu Cristina.

Sperãm cã atât prin ºcoala de
duminicã pentru copiii români
cât ºi prin aceste cursuri de
integrare vom reuºi sã oferim un
ajutor binevenit celor ce sunt
departe de þarã ºi doresc o mai
bunã adaptare la condiþiile din
Germania.

Florentina Wolff
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Comunitatea sãseascã din
localitatea Logig, comuna Lunca, a
îmbrãcat portul popular duminicã,
29 iunie a.c., cu ocazia resfinþirii
bisericii evanghelice din localitate
de la a cãrei ridicare se împlinesc în
acest an 100 de ani. Sãrbãtoarea
saºilor din Logig ºi din localitãþile
din zonã a debutat la biserica care
vreme de un secol a fost cea care a
legat mica ºi inimoasa comunitate
sãseascã, slujba de resfinþirte fiind
oficiatã de un grup de preoþi în
frunte cu pãrintele evanghelic
Johann Zey. “Fie ca binecuvântarea
lui Dumnezeu sã se reverse asupa
acestui lãcaº ºi slava lui Dumnezeu
sã se sãlãºluiascvã aici astfel încât
comunitatea creºtinã sã fie ziditã în
trup. Dumnezeu sã pãzeascã acest
lãcaº. Amin”, a spus pãrintele
paroh al Bisericii Evanghelice din

Reghin, Johann Zey.
Cu mic cu mare, saºii din Logig

ºi din zonele învecinate au cinstit
centenarul bisericii, purtând cu
mândrie portul popular sãsesc,
element definitoriu în pãstrarea
identiãþii acestei comunitãþi pe
meleagurile din jurul Reghinului.
“Numele meu este Michael Lassel,
sas din localitatea Logig, comuna
Lunca, epitropul Parohieri
Evanghelice din Reghin, botezat în
biserica evanghelicã din Logig,
confirmat în acelaºi lãcaº sfânt, la
care se adaugã ºi cununia
religioasã. Sunt foarte mândru cã
putem sãrbãtori 100 de ani de când
s-a construit aceastã bisericã.
Lucrãrile de construcþie au fost
începute în anul 1912 de o mânã de
saºi inimoºi din localitate. În acea
vreme 80% din locuitori erau

români, 10% saºi ºi 10% maghiari,
dar cu toate acestea aceºti saºi au
reuºit ridicarea acestei biserici pe
care am resfinþit-o acum la un secol
de la ridicarea ei. Biserica a fost
renovatã în primãvara acestui an ºi
acum sãrbãtorim centenarul ei”, a
precizat Michael Lassel. 

Consulul Germaniei
printre oaspeþi

Sãrbãtoarea centenarului
bisericii evanghelice din Logic s-a
bucurat de prezenþa unor înalþi
oaspeþi din Germania, precum ºi a
oficialitãþilor locale, împreunã cu
mica ºi inimoasa comunitate
sãseascã trãind momentul bucuriei
celor 100 de ani de la ridicarea
bisericii. “Am avut oaspeþi din
Germania, pe doamna Judith Urban

consul al Germania la Sibiu,
precum ºi preoþi invitaþi ºi
oficialitãþi locale printre care ºi
primarul comunei Lunca, Teodor
Vultur. Chiar dacã numãrul saºilor
este tot mai mic, ne bucurãm de
tradiþiile noastre. Noi spunem cã
suntem ocrotiþi de lege precum
capra neagrã care este o specie pe
cale de dispariþie în România, dar
totuºi nu ne lãsãm ºi încã ne mai
purtãm cu mândrie ºi cinste
tradiþiile, tot ce aparþine de portul

popular. Sperãm sã renovãm ºi
Biserica Evanghelicã din Reghin ºi
în toamna acestui an sã avem o
sãrbãtoare asemãnãtoare ºi la
Reghin”, a spus Michael Lassel.
Slujba de resfinþire a bisericii a fost
urmatã de un program cultural
artistic susþinut de echipa de dansuri
sãseºti a Forumului German din
Reghin ºi Batoº dupã care oaspeþilor
le-a fost pregãtitã o masã festivã la
Cãminul Cultural din Logig.

http://www.zi-de-zi.ro

Bucuria saºilor, la Centenarul
Bisericii din Logig
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Pe lista UNESCO a bisericilor fortificate din
Transilvania  un loc important ocupã Biserica
Fortificatã din Viscri. Popularitatea ei a crescut o
datã cu interesul Prinþului Charles pentru aceastã
localitate, situatã pe drumul care leagã Braºovul
de Sighiºoara. Satul este vizitat de câteva ori pe
an de Prinþul Charles al Marii Britanii, care ºi-a
cumpãrat aici un conac. 

Aflat în apropiere de Sighiºoara (judeþul
Mureº), satul Viscri, este o localitate micã, în
care mai trãiesc în jur de 500 de sãteni, 27 fiind
saºi. În anul 1500, potrivit surselor istorice,
existau aici „51 de gospodãrii, 3 pãstori, un
dascãl ºi 3 sãraci”.1

În privinþa Bisericii Fortificate din Viscri este
bine sã reþinem, cã asemenea altor biserici de
acest gen, ea a fost ridicatã pentru a îndeplini un
dublu rol, ºi anume : cel de centru religios ºi rol
militar. Situatã în centrul localitãþii, biserica
fortificatã a fost ridicatã în secolul XII ºi, de-a
lungul timpului, a cunoscut mai multe

transformãri. 
Istoricii considerã cã este opera arhitectonicã

a cavalerior teutoni care au locuit în Þara Bîrsei.
Forma rectangularã a cetãþii ºi poziþia turnurilor,
reprezintã un indiciu în acest sens. Sub aspect
arhitectural, biserica este de tip salã, are un
aspect rentagular ºi este construitã pe 2 niveluri.
Tribunele sunt construite pe lungimea laturilor
de sud ºi de nord ºi au o lãþime de 1m, spre
deosebire de tribunele de pe latura de vest care au
o lãþime de 1,95m, fiind susþinute de grinzi
principale ºi secundare, sprijinite de 8 stâlpi de
lemn. Turnul bisericii, înalt de aproape 8m are
forma pãtratã iar nivelul 4 pe exterior prezintã o
galerie de apãrare construitã din lemn.

Despre cetate este suficient sã precizãm cã
are forma unui poligon neregulat ºi este
construitã din piatrã de râu ºi piatrã de carierã.
Intrarea în cetate se face „printr-o poartã masivã
de lemn, cãptuºitã cu benzi de metal”, aflatã sub
Turnul Porþii.  Turnul Porþii este construit pe 5

niveluri dintre care 3 sunt de apãrare iar ultimul
a fost reamenajat ca încãpere a clopotelor2. 

Dacã cetatea nu are elemente artistice, având
funcþia de apãrare, biserica este costruitã în stil
gotic ºi are trei capitele cubice.  Pe latura de vest
a bisericii se observã 2 ferestre „terminate în arc
frânt, situate le nivelul tribunelor”, o fereastrã
circularã se aflã la nivelul întâi, între cele 2
intrari, iar alta, tot circularã este poziþionatã
deasupra accesului la tribunã.  Altarul bisericii
include un tablou pictat de pictorul Pankratz din
Rupea, “Lãsaþi copii sã vinã la mine”. Amovul
cu baldachin este creat în stil “baroc popular” ºi
dateazã din 1791.

În perioada comunistã, între anii 1970-1971,
biserica a fost restauratã dar, la ora actualã,
considerã specialiºtii, sunt necesare lucrãri de
consolidare ºi restaurare a întregului complex. 

Liliana Moldovan
1 
http://www.viscri-info.ro/viscri.html

2 idem

Sã cunoaºtem bisericile fortificate din Transilvania

Biserica Fortificatã Evanghelicã Viscri (Weisskirch)
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La o lunã de la interviul în
apartamentul de pe Orffstrasse din
Nürnberg, Hilda era în avion spre
Mexic. Planul era sã nu mai facã
drumuri transatlantice, ci sã-ºi petreacã
liniºtitã zilele dupã sãrbãtorirea celor
98 de aniºori între oraºul Mexic ºi
Acapulco, în mijlocul familiei, a
numeroºilor prieteni ºi a pisicilor, la
câte un video cu Rammstein ºi cu
muzica lor în timpul meselor, ca sã-i
stimuleze pofta de mâncare ºi de viaþã,
la câte o nuntã sau botez, la micile
petreceri spontane din fiecare
sãptãmânã.

Dar lucrurile s-au agitat când în
noiembrie niºte tineri prieteni ne-au
rugat sã-i lãsãm sã filmeze lucrarea
lor de diplomã la terminarea facultãþii
de cinematografie în apartamentul
nostru. Întâi au adaptat bunã parte a
apartamentului la nevoile
scurtmetrajului ºi astfel am trãit cu
toþii douã zile în filmul altor persoane
ºi în acelaºi timp într-un microstudiou
de cinematografie, o experienþã foarte
recomandabilã. În pauzele între scene
ºi când unii actori nu erau “pe
platou”, ci în camera de zi, care era
garderoba filmului, sala de ºedinþe, de
odihnã, de masaj, de machiaj, cafenea
ºi autoservire în acelaºi timp, mãtuºa
era mereu în centrul atenþiei, toatã
lumea îºi fãcea poze cu dânsa ºi o
alintau.

În decembrie ºi februarie a
petrecut câte o sãptãmânã la Acapulco,
în piscina blocului, dar ºi în lungi
plimbãri pe plaja Caleta a golfului din
apropiere, cu opriri la câte un
restaurant pentru o cuba libre sau un
daiquiri ºi niºte fructe de mare direct
de pe bãrcile pescarilor.

La întoarcere la început de martie
avem un mesaj: sã sunãm o prietenã
bunã din Sibiu, ºi dânsa la peste 90 de
ani, care ne dã o veste în primul
moment greu de crezut: la muzeul de
istorie naturalã din Sibiu este o
expoziþie temporalã cu piese din
colecþia de moluºte a tatãlui ºi
bunicului lui Hilda! Dupã mai bine de
40 de ani de uitare, cineva le-a scos
din depozit ºi le-a redat lumii, atât
vizitatorilor, cât ºi oamenilor de
ºtiinþã.

Ne-au trebuit câteva zile pânã sã
verificãm informaþia ºi sã luãm decizia
sã plecãm în þarã, iar pe 20 martie
suntem în avion. Ajunge întineritã la
Nürnberg la vechile prietenii ºi de
acolo la Sibiu, unde nu mai fusese din
2010, când le-a vizitat dupã concertul

la care a cunoscut pe bãieþii de la
Rammstein. A fost o reîntâlnire foarte
emoþionantã cu locurile copilãriei ºi
de fapt ale întregii vieþi, doar casa
pãrinteascã ºi muzeul familiei nu mai
erau, cãzuserã victima sistematizãrilor,
ca sã facã loc unor blocuri cu bãnci ºi
magazine la parter.

Expoziþia urma sã-ºi închidã
porþile pe 4 aprilie, aºa cã nu mai
aveam prea mult timp sã o vedem ºi
pornim, împreunã cu o bunã prietenã
spre romantica clãdire neoclasicã,
unde bunicul Mauritius von
Kimakowicz a fost unul din fondatori
ºi mulþi ani director.

În fa?a intrãrii reuºim sã ocolim pe
niºte bãieþi de la televiziune, foarte
ocupaþi sã ia interviu unei doamne
tinere ºi frumoase. Vreo actriþã de la
teatrul vecin, probabil, dar noi am
venit la muzeu, nu la teatru. În acest
moment prietena cu care veneam vede
în muzeu un grup de persoane pe care
îi cunoºtea ºi le spune cã fiica ºi
nepoata domnilor Kimakowicz au
venit sã vadã expoziþia. Dintr-o datã
toþi au fost în jurul nostru, inclusiv
bãieþii de la televiziune, care nu
vãzuserã aºa ceva în viaþa lor, ca o
persoanã la 98 de ani ºi jumãtate sã
vinã tocmai din Mexic sã vadã colecþia
familiei. Tinerii cercetãtori ai
muzeului, în frunte cu “actri?a”, care
era de fapt cea care organizase

expoziþia, erau foarte emoþionaþi, mai
ales cã nimeni nu ºtia cã mai existã
cineva din familia Kimakowicz în
viaþã. Au fost fãcute sute de poze,
interviul cu Hilda a fost o zi ºi jumãtate
pe ºtirile de la canalul TV al Sibiului,
articolul despre vizita mãtuºii este pe
blogul muzeului de istorie naturalã.
Tot pe blog în cadrul articolului este ºi
o pozã a ziarului ”Vocea Ta ”cu
articolul ºi fotografia mãtuºii cu
Rammstein. Ziarul îl dãruisem
prietenei cu care veneam ºi care a fost
nevoitã sã-l “doneze” muzeului ca
material despre istoria familiei
regãsite.

Prin aceastã întâlnire am reuºit sã
rezolvãm încã douã probleme majore
ce nu permiteau ca liniºtea ºi fericirea
Hildei sã fie complete: patru cufere cu
documente ºi obiecte de familie, între
care toatã corespondenta ºtiinþificã a
lui Mauritius von Kimakowicz, care au
fost adãpostite temporar în ?ura unui
prieten în apropiere de Nürnberg în
aºteptarea unei ocazii ca sã fie trimise
înapoi în þarã pentru un nou muzeu al
familiei într-un viitor incert, se aflã

deja în România prin intervenþia
oportunã a doamnei Ana-Maria
Papureanu, organizatoarea expoziþiei
de moluºte ºi a doamnei Dr. Heike
Reise de la muzeul Senckenberg. Tot
prin intervenþia doamnei Papureanu,
de data asta la biserica evanghelicã, va
fi salvatã o tisã unicã în þarã, singura
rãmasã din toatã grãdina botanicã a
strãbunicului, distrusã în 1952 ºi
plantatã pe mormântul lui.

Dar istoria nu se terminã aici, ºi tot
din vinã la Rammstein. Dupã
întâlnirea ca o coliziune de cometã cu
aceºti giganþi, am dezvoltat interesul
pentru manifestãrile culturale
alternative ºi am asistat la cursurile
unei case de culturã underground în
oraºul Mexic, de la filozofia
existenþialistã la diverse curente
cinematografice ºi literare, de la teatru
la fotografie, dar preferatul a fost cel
de jurnalism rock, ca profesor având
pe Arturo Flores, ºeful redacþiei
Playboy din Mexic, autor a mai multor
cãrþi la un pic mai mult de jumãtate din
vârsta mea. Prin încercãrile mele în ale
ziaristicii rock, Arturo a cunoscut-o pe
Hilda ºi a venit val-vârtej sã-i ia
interviu împreunã cu doi fotografi care
i-au fãcut sute de poze, exact ca la
frumoasele de la Playboy, dar cu haine
cu tot ºi mai ales cu tricoul pe care îl
primise de la Rammstein.

Interviul a apãrut în numãrul
dedicat excentricilor al revistei de artã
alternativã PICNIC, care se publicã în
Mexic, Statele Unite ºi Canada.

La unul din cursuri, Arturo invita
pe Rebeca Martell sã ne povesteascã
despre experienþa ei ca fotoreporter de
rock alternativ. Ne împrietenim, invit
tot grupul acasã la o palincu?ã ºi ca
urmare facem împreunã mai multe

“vânãtori” cu aparatul de fotografiat
de concerte de rock ºi rockeri, ultimul
anul trecut la cel mai important festival
gotic din lume, cel de la Leipzig, unde
tot oraºul se transformã prin prezen?a
în plinã costumaþie fascinantã a miilor
de participanþi din toatã lumea. 

În momentul în care ne-am decis
sã plecãm la Sibiu la expoziþie, am
întrebat pe Rebeca prin facebook dacã
nu vrea sã vinã, sã combinãm muzeul
cu ceva rock, desigur gãsim vreun
concert interesant pe drum. Dar
Rebeca se afla la “vânãtoare” în SUA
ºi mi-a trimis doar mesaj: “Dacã tot
ajungi în România, poate îmi gãseºti
vreun locºor unde-mi pot expune
fotografiile, e visul vieþii mele sã am o
expoziþie în patria lui Dracula!”

Cu aceastã misiune în cap ºi cu
prostul obicei de a încerca sã transform
în realitate visurile prietenilor, iatã-mã
punând întrebarea Rebecai doamnei
Papureanu ºi dânsa bineînþeles cã ºtia
unde sã mã ducã în Sibiu, oraºul
festivalelor ºi al expoziþiilor: la Palatul
Brukenthal!

Greu de crezut pentru iubitorii
tradiþiilor, dar mare noroc pentru
ultimele 3 generaþii de tineri iubitori de
artã alternativã din lumea întreagã,
palatul Brukenthal, cel mai vechi
muzeu din România, care se pregãteºte
deja pentru mãre?ele sãrbãtori cu
ocazia bicentenarului în 2017, este
avantgarda absolutã prin expoziþia sa
permanentã despre fenomenul
neogotic! ªi prin expoziþiile cu care
sprijinã festivalul de rock alternativ
ARTMANIA, care are loc în fiecare
august în Sibiu.

Dar exact la punctul cu sprijinul
muzeului oferit în fiecare an
festivalului Artmania, anul acesta s-a

ivit o problemã: expoziþia de fotografie
ce urma sã vinã din Japonia a fost
cancelatã definitiv ºi iremediabil exact
înainte sã pãºim pragul muzeului cu
doamna Papureanu. La aºa scurt timp,
nu mai era nici o ºansã sã se gãseascã
altceva. Dar am sosit noi cu
propunerea Rebecãi...

Între timp am simþit ce înseamnã
sã organizezi o expoziþie, sã lucrezi cu
artiºtii, cu problemele lor de a
supravieþui într-o societate care
aparent le sprijinã creativitatea, dar îi
lasã sã trãiascã de multe ori la
marginea mizeriei, dar ºi cu egoul
unora dintre ei, care a fost cât pe ce sã
termine cu proiectul. 

Pânã la urmã la importantele
festivitãþi din Mexic cu ocazia zilei
internaþionale gotice, mi-a fost
prezentat unul din principalii
organizatori, Daniel de la Fuente
Jayme, cunoscut în universul gotic ca
Daniel Drack, fotograf, muzician,
ziarist, scriitor, cercetãtor al
fenomenului gotic ºi creatorul unei
organizaþii de excelenþi artiºti care se
sprijinã unii pe alþii cã sã poatã expune
ºi publice în toatã lumea. 

Daniel ne-a pus cu mare
generozitate imediat la dispoziþie
proiectul cu care a participat cu succes
la festivalul de la Leipzig, unde au ºi
donat o picturã muralã enormã, dusã
cu vaporul pânã în Germania, ce va
împodobi mulþi ani festivalul.

O sã plecãm împreunã la Sibiu la
începutul lui august pentru a instala
expoziþia, cãutãm sponsori ca sã putem
ajunge cât mai mulþi din cei 33 de
artiºti propuºi ºi în expoziþie, dar ºi sã
viziteze România, tara în care visurile
gotice devin realitate.

Hilda Winnicki

Matuºa Hilda



N-a fost sã fie, pentru cã, pe
de o parte, dacã chiar vreþi un
rãzboi „aproape de casã”, fiþi
atenþi la declaraþiile Chinei, care
spune cã va porni al III-lea
Rãzboi Mondial... dacã Iranul va
fi atacat. Oare Rãzboiul Rece nu
a fost altulº Oare acest rãzboi
economic n-o fi al IV-lea, iar
ameninþãrile Chinei l-ar declanºa
pe cel de-al V-lea ºi  nu pe cel de-
al III-lea, aºa cum ne place sã

spunem, ca sã nu ne speriem cã
trãim din rãzboi în rãzboiº Sigur
cã acum, în preajma Sfintelor
Sãrbãtori, spunem, cât putem de
mult, lucruri frumoase. Eu am
ales sã vã vorbesc despre rãzboi,
tocmai pentru cã nu am ieºit
vreodatã din el, doar cã nu ne
dãm seama. Iubiþi-vã pe tunuri,
strângeþi-vã copiii la piept,
fãceþi-le multe daruri ºi copleºiþii
cu iubire pe cei dragi. Nimeni nu

ºtie ce va fi mâine. 
Era un film...Al V-lea

element, cu Bruce Willis ºi Milla
Jovovich. Ea era Lilu, de pe altã
planetã. Venise la noi ºi trebuia
sã se integreze, sã se adapteze, sã
ne copieze. Avea puteri
extraordinare, putea face ceea ce
noi nici nu visãm. A trebuit sã
înveþe Istoria Pãmântului... ºi a
pus palma pe un mare server, iar
Istoria omenirii a început sã se

deruleze, într-un ritm nãucitor.
Dupã prima secundã... Lilu a
izbucnit în plâns ºi nu s-a oprit...
pânã nu s-a terminat toatã istoria
noastrã. Aceasta e istoria
adevãratã, dacã ne gândim bine.
Totdeauna într-un loc al planetei
existã mame care-ºi plâng copiii,
femei care-ºi aºteaptã soþii,
bãrbaþi, femei, copilaºi singuri.
În alte locuri ale planetei ei sunt
înfometaþi. Al V-lea element era

iubirea. Apropierea Crãciunului
reprezintã ocazia ca noi sã
conºtientizãm realitatea. Vã
doresc ca acest sfârºit de an sã vã
gãseascã atât de plini de iubire,
încât sã puteþi dãrui, dãrui,
dãrui....oricui, oricând, oriunde,
din preaplinul vostru pahar al
sufletului. Dãruiþi, pentru cã
nimeni nu ºtie ce va fi mâine. 

Ioana Diaconu
Grecia
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Pentru cã sunteþi departe, dar
suntem, totuºi, atât de aproape,
aº vrea sã vã spun un secret: m-
am gândit mereu cã generaþia
noastrã va scãpa de rãzboi. Îmi
spuneam cã dacã bunicii noºtri

au trecut prin unul, pãrinþii noºtri
prin cel de al II-lea...noi vom

scãpa, vom clãdi, vom schimba,
iar copiii noºtri, copiii copiilor

noºtri, vor gãsi o lume mai bunã. 

Al  V-llea  element
ZZiiaarr  ddiissttrriibbuuiitt  îînn  AAuussttrriiaa,,  BBeellggiiaa  GGeerrmmaanniiaa  ººii  OOllaannddaa

Nu pot sã îmi explic de ce o mare parte a
publicului ce urmãreºte emisiunile televizate
manifestã o sensibiliate aparte pentru ºtirile
negative, pentru evenimentele ºocante, care te
încarcã de neliniºte ºi anxietate. Presa româneascã
în mod special profitã de aceastã slãbiciune
psihologicã ºi îºi agaseazã publicul cu ºtiri negative,
cu evenimente ºocante ºi distructive.

În acest context, nu este de mirare cã uneori
suntem neliniºtiþi fãrã sã ºtim de ce, suntem
îngrijoraþi, fãrã sã avem vreun motiv anume. De
unde rãsar aceste stãri? Nu din senin, desigur! Presa
abundã în ºtiri referitoare la recesiunea economicã,
situaþia politicã din þarã este dezastruoasã ºi este
reflectatã în chip monstruos în diverse emisiuni ºi
talk-show-uri, unde apar „specialliºti” care nu
rezolvã situaþia, ci creeazã panicã ºi emit tot felul de
concluzii. 

Pentru a scãpa de stresul provocat de vizionarea
emisiunilor cu ºtiri negative avem la îndemânã mai
multe soluþii. Prima ar fi sã schimbam canalul TV ºi
sã ne uitãm la altã emisiune. A doua ar fi sã ieºim în
aer liber, sã ne plimbãm ºi sã facem miºcare, chiar
dacã afarã temperatura a scãzut la -10 grade. A treia
alternativã ar fi refugiul într-o carte bunã.

Fiecare din noi apreciazã în mod diferit o carte
bunã! Apetitul pentru lecturã diferã de la o persoanã
la alta atât, în privinþa genurilor lecturate, cât ºi în

privinþa cantitãþii volumelor citite într-o anumitã
perioadã de timp. În mod cert, nu mai avem timp
pentru lecturã aºa cum se întâmpla în trecut.
Interesul omenilor pentru cãrþi a scãzut. Acest fapt
nu ne împiedicã sã citim chiar ºi atunci când nu
avem suficient timp liber, dar intuim cã un roman
bun, poate reduce tensiunile produse în viaþa
cotidianã, poate elimina îngrijorãrile provocate de
ploaia de ºtiri negative. Acesta este rolul
biblioterapiei, adicã a tratamentului prin lecturã. Ne
scapã de stres ºi griji!

Alãturi de lecturã existã multe alte metode de
eliminare a stresului. Nu voi insista asupra lor. Ceea
ce putem face este sã evadãm din viaþa de zi cu zi,
sã ne plimbãm sau pur ºi simplu sã visãm cu ochii
deschiºi þinând o carte bunã în mânã sau depãnând
poveºti împreunã cu un prieten. 

Prietenia ne scapã ºi ea de griji. Când ai un umãr
pe care sã te sprjini, când existã cineva care te
ascultã cu interes ºi empatie, grijile devin mai
uºoare ºi problemele îºi pierd din gravitate.

Ce vã propun acum la început de an? Sã alungaþi
stãrile de neliniºte ºi îngrijorare apelând la lecturã,
la prieteni ºi la dragoste. Sau... Pur ºi simplu
alungaþi-le cu un zâmbet, cu speranþa în viitor ºi cu
o atitudine echilibratã ºi plinã de înþelepciune faþã de
neliniºtile din trecut, prezent ori viitor.

Liliana Moldovan

Urioasa!

Sã alungãm grijile
cu un zâmbet!
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* Niciodatã despãrþiþi, împreunã
pânã la sfârºitul vieþii! * Ceea ce
pentru oameni reprezintã,
adesea, o utopie, în lumea
necuvântãtoarelor este o regulã:
monogamia, ca proiect de viaþã.
Minunat exemplu ne dã natura!

Verighetele din cuibul de
lebede

Iatã cã ea existã, iubirea eternã! La
cercul polar, în deºert ºi la doi paºi de
noi. Sus, în vazduh, ca ºi în
strãfundurile mãrii. Frumoasã,
romanticã, plinã de simþire. ªi veºnicã-
sau aproape. Ca, de pildã, la lebede,
privite de secole ca un simbol înaripat al
fidelitãþii. Ele încep sã se caute ºi se
gãsesc în primii doi ani de viaþã.
Uneori, apar ºi situaþii bizare. Spre
exemplu, în urmã cu zece ani, în
Germania, pe râul Alster, unde un
lebãdoi îndrãgostit a înotat mai multe
veri la rând, în urma unei biciclete
acvatice în formã de lebãdã. Aceastã
relaþie platonicã s-a perpetuat de la un
an la altul, fiind mai durabilã decât
unele cãsnicii omeneºti.

De altfel, în Belgia existã un obicei
potrivit cãruia verighetele mirilor
trebuie lãsate un timp printre ouãle
clocite de o lebãdã, fiindcã aceasta le va
aduce noroc în cãsnicie. Totuºi, n-ar fi
indicat ca tinerii însurãþei sã urmeze
chiar în toate privinþele exemplul
graþioaselor pãsãri cu gâtul lung.
Cercetãtorii au descoperit între timp cã
ele rãmân, într-adevãr, împreunã toatã
viaþa (aproape fãrã excepþie)-dar în
acelaºi timp, fiecare al ºaselea pui de
lebãdã este…rodul unei aventuri
extraconjugale. Micile abateri trec însã
neobservate ºi în niciun caz nu
constituie motiv de divorþ.

Un stil de viaþã similar au ºi cãluþii
de mare. Relaþia pe viaþã, da! Fidelitate
necondiþionatã, nu neapãrat. Dar în ce
priveºte însuºirile paterne, cu greu s-ar
gãsi cineva capabil sã concureze cu
cãluþii de mare. Masculii poartã ouãle
într-un buzunar de la piept ºi mai târziu
se ocupã de creºterea puilor. ªi când te
gândeºti cã fac asta de patruzeci de
milioane de ani…În cazul lor, formula
pânã când moartea ne va despãrþii are
însã o valabilitate limitatã, întrucât
speranþa de viaþã a acestor cautate
vieþuitoare marine abia dacã depãºeºte
cinci ani.

Amorezii din Africa
N-avem motive sã credem cã

monogamia ar fi o poveste. Ea existã cu
adevãrat, de pildã, la unele pãsãri. În
pãdurile ºi în stepele împãdurite din
estul continentului African trãieºte o
specie foarte decorativã de papagali, ce
poartã denumirea ºtiinþificã de
Agapornis (provenitã din limba greacã,
de la cuvintele agape=iubire ºi
ornis=pasãre. În limbaj usual, sunt
numiþi amorezi (lovebirds, în spaþiul
anglofon), datoritã ataºamentului vizibil
dintre mascul ºi femelã. Ei se alintã
unul pe altul, îºi curãþã reciproc penajul
din zona capului ºi se îngrijesc
împreunã de pui.

ªi totuºi, aceasta nu se poate
compara cu tipul de cãsnicie al
anghilelor, peºti care îºi duc viaþa în
mãri ºi oceane, la adâncimi de 4000 de
metri. Odatã ce s-au gãsit, ele nu se mai
despart niciodatã. Masculul se prinde
cu dinþii de femelã ºi, cu timpul,
trupurile lor se contopesc. E o
convieþuire în doi pentru totdeauna, fãrã
alternativã.

Albatroºii sunt mai puþin radicali.
Întâi de toate, dureazã câþiva ani buni
pânã se decid pentru un partener. Mai

multe veri în ºir se întâlnesc, îºi dau
ocol sãltând, pânã când îndrãznesc sã-ºi
scarpine unul altuia penajul cu
ciocurile. ªi când au luat, în sfârºit, o
hotãrâre, nu ºi-o mai schimbã. Îºi
construiesc un cuib ºi se întorc mereu la
el, ca sã-ºi cloceascã ouãle ºi sã-ºi
creascã puii. Aceste relaþii dureazã, în
medie, mai mult de douã decenii, chiar
dacã la pãsãrile tinere se înregistreazã o
ratã ridicatã a mortalitãþii. Albatroºii pot
trãi peste 60 de ani, devenind ºi atunci
pãrinþi. Cei ce refuzã sã creadã în
fidelitatea absolutã ar spune cã succesul
cãsniciei albatroºilor se datoreazã
faptului cã partenerii nu se întâlnesc
decât o datã pe an, fiindcã aceste pãsãri
îºi petrec cea mai mare parte a vieþii în
aer. Prin urmare, vorbim de o relaþie la
distanþã. ªi de o soluþie de durabilitate.

Biologii au descoperit cã existã o
strânsã legãturã între monogamie ºi
perpetuarea speciei: cu cât creºterea
puilor cere mai mult efort, cu atât relaþia
este mai stabilã. Copiii îi þin pe pãrinþi
împreunã, chiar dacã nu pot repara
relaþia de cuplu. Lucrurile se petrec la
fel la animale, ca ºi la noi, oamenii.

Patruzeci de ore de
dragoste

Pinguinii, de pildã, în perioada
clocitului, îºi încãlzesc ouãle cu rândul,
ºi nu se dau înapoi sã strãbatã kilometrii
întregi pentru procurarea hranei. ªi
când se întâmplã ca o doamnã-pinguin
sã aibã o aventurã pasagerã în afara
familiei, ea face acest lucru tot din
instinct matern. Ca rãsplatã pentru
favorurile extraconjugale-care uneori
constau doar în puþinã atenþie ºi
afecþiune-femela primeºte de la
admiratorul ei o piatrã. Iar aceasta este
de strictã necesitate pentru consolidarea
cuibului. Bucãþile de silex sunt rare, ºi
de aceea pinguinii ºi le disputã, aplicând

inclusiv principiul scopul scuzã
mijloacele.

ªoarecii de câmp n-au atâtea
probleme. Nu se ostenesc sã-ºi
construiascã adãposturi, fiindcã le
gãsesc de-a gata. Aºa încât rozãtoarele
preferã sã-ºi foloseascã timpul pentru
chestiuni mai importante. Împerecherea
lor dureazã patruzeci de ore, interval în
care au loc secreþii hormonale
abundente. Rezervele de hormoni se
refac în permanenþã, datoritã
dezmierdãrilor zilnice. Aºadar,
fidelitate combinatã cu plãcere. La
aceste animale, prima copulaþie
modificã pânã ºi însuºirile ereditare,
astfel încât comportamentul lor este
programat pe monogamie.

Specialiºtii n-au reuºit încã sã
clarifice motivele pentru care broasca
otrãvitoare sud-americanã alege sã ducã
o viaþã monogamã. Însã testele genetice
au demonstrat cã urmaºii provin de
fiecare datã, fãrã excepþie, de la aceiaºi
pãrinþi. ªi amfibienii, chiar cei ce nu
mãsoarã mai mult de un centimetru,
trãiesc în bunã înþelegere cam zece ani.
O perioadã acceptabilã, am spune,
privind situaþia din punctul nostru de
vedere.

La papagali, întâlnim cupluri foarte
vârstnice-ceea ce e normal, þinând
seama de faptul cã, în condiþii
favorabile, ei trãiesc tot atât cât
oamenii: pânã la optezeci de ani. Dar
deºi au suficient timp la dispoziþie, sunt
destul de grãbiþi când vine momentul sã
se îndrãgosteascã. De obicei, o zi le e

de-ajuns. Cei mai pretenþioºi au nevoie
de maximum patru sãptãmâni pentru a
lua o decizie.

Penajul viitorului partener trebuie
sã strãluceascã frumos la lumina
soarelui-este ºi acesta un criteriu luat în
considerare. În acelaºi timp însã, ei
acordã importanþã ºi altor valori:
caracterul, aptitudinile de comunicare,
mirosul. Asistãm la o selecþie aproape
umanã. Papagalii ºi delfinii îºi
adreseazã chiar apelative individuale
care, traduse în limbajul nostru, ar suna
probabil ca iubiþel sau iepuraº. ªi puii
primesc nume, iar acestea sunt
inconfundabile, dovadã cã ei pot
distinge chemarea pãrinþilor din
învãlmãºeala de þipete ale unei cete
întregi. Gibonii, micile maimuþe care
executã acrobaþii în copaci, nu-ºi pun
nume, dar mizeazã pe dialog în relaþia
lor. Îºi încep de regulã ziua cântând în
duet, un tabiet muzical comparabil cu
cafeaua noastrã de dimineaþã, nelipsitã
de la micul dejun…

De ce n-am învãþa ºi noi, oamenii
de la animale? Nu e obligatoriu sã
cântãm în zorii zilei-ºi nici sã ne dãm
nume de alint, deºi n-ar strica. Ar  fi
suficient sã observãm cu mai multã
atenþie comportamentul lor ºi sã
reinventãm afecþiunea pe care am
pierdut-o pe drum. Aºa cum am pierdut
ºi rãbdarea monogamiei. Un prilej ideal
ca, în cãsnicia scurtatã la câþiva ani, sã
introducem mângâierile ºi tandreþea.
Mãcar atât!

MONICA-ELENA IVAN
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Sã învãþãm de la animale: Pânã
când moartea ne va despãrþi

Ionela van Rees-Zota
-jurist dreptul român-

- avize favorabile eliberate de Instituþiile 
abilitate din Germania ºi România în vederea obþinerii avizului pentru

desfãºurarea de activitãþi comerciale, studiu etc
- obþinerea ºi elaborarea actelor în vederea cãsãtoriei

- constituiri ºi înmatriculãri societãþi comerciale, asociaþii, fundaþii etc cu acþionariat strãin.
- orice alte probleme juridice care cointereseazã o persoanã fizicã de cetãþenie strãinã, aflatã

pe teritoriul Germaniei sau României.
Telefon: 01603373128;  E.mail: asii.romani@yahoo.com

Denise Klüwer
avocatã în dreptul german 

consiliere ºi reprezentare juridicã 
specializare pe dreptul familiei, dreptul
penal, dreptul muncii, dreptul de chirie 
de asemenea, dreptul social, dreptul de

asigurãri, dreptul de circulaþie, dreptul comercial etc 
Tel. 09131/976477;  Mobil 0177/2169756

E-Mail kanzlei@kluewer.eu sau avocat@kluewer.eu 
Internet www.kluewer.eu

Ambele persoane cunosc limba românã. Vã rugãm sã vã adresaþi (în funcþie de problema dumneavoastrã) pentru dreptul german - doamnei Klüwer, drept român - doamnei van Rees- Zota
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Atestatã documentar în urmã cu 555 de ani,
mai precis în anul 1459, printr-un document emis
de Vald Þepeº, localitatea Bucureºti devine capitala
capitala Þãrii Româneºti în 1659, sub domnia lui
Gheorghe Ghica. Domnitorul Gheorghe Ghica a
avut un rol importat în dezvoltarea oraºului care a
cunoascut o perioadã de modernizare. Spre
exemplu, în 1661 apar primele strãzi pavate cu
piatrã, în 1694 se  construieºte aºezãmântul primei
instituþii de învãþâmânt superior, ºi anume,
Academia Domneascã. În 1704 este terminatã
construcþia Palatului Mogoºoaia, unde astãzi, îºi
aflã sediul Muzeul de Artã Feudalã
Brâncoveneascã. 

Modernizarea oraºului continuã pânã în

secolul al XIX-lea, localitatea dezvoltându-se sub
aspect economic, educaþional, cultural ºi
demografic. Aceastã evoluþie spectaculoasã a fost
determinatã de faptul cã, dupã Unirea Moldovei cu
Þara Româneascã (24 ianurie 1859), Bucureºtiul

ajunge, în 1862, capitala ambelor þãri. Evident,
dupã Marea Unire din 1 Decembrie 1918, oraºul
miticului Bucur devine capitala României.

În perioada interbelicã 1918-1939, Bucureºtiul
a cunoscut o înflorire spectaculoasã care i-a atras ºi

denumirea de „Micul Paris”. Sub aspect cronologic
în aceast timp au loc în capitalã o serie de
transformãri dintre care amintim: darea în folosinþã
a centralei telefonice automate având 3000 de
abonaþi (1927), începerea emisiunilor

Radiodifuziunii Române (1928), construirea
Palatului Telefoanelor (1935-1936), reconstruirea
Arcului de Triumf(1936), constituirea, în 1936 sub
îndrumarea lui Dimitrie Gusti, a Muzeului Satului,
amenajarea Parcului Herãstrãu termonarea

contrucþiei Palatului Regal(1937), deschiderea
Pavilionului Televiziunii (1938), inaugurarea
Academiei Militare (1939).   Astãzi, dupã 555 de
ani de la prima atestare documentarã, Centrul
Istoric al Bucureºtiului a fost refãcut o datã cu
desfãºurarea campaniilor de renovare a strãzilor ºi
clãdirelor vechi, care erau atracþia “Micului Paris”.
Aºa se face cã în Centrul Vechi al Bucureºtiului,
situat între Piaþa Unirii ºi Parcul Ciºmigiu au fost
reînviate cafenelele, terasele, clãdirile istorice, fapt
care a început sã atragã un numãr mare de turiºti
români dar ºi strãini, care vin aici pentru a savura
deliciile unei capitale care începe sã aibã parfumul
capitalei pariziene de altãdatã.

Liliana Moldovan

La mulþi ani Bucureºti!



În seria evenimentelor „Eu Kids Day”
a fost organizat în data de 18 iunie a.c. în

cadrul Camerei de Comerþ a Landului
Austriei Inferioare (WKNÖ) un alt
eveniment care familiarizeazã elevii ºi
tinerii din Austria cu noþiunile ºi valorile
europene comune. Cu aceastã ocazie a fost
susþinutã pe durata a peste douã ore o
amplã prezentare turisticã despre atracþiile
deosebite ºi unice ale României la care au
participat peste patruzeci de elevi ºi
profesori. În marja „Eu Kids Day” mai
mult de cinci sute de elevi ºi profesori au
vizitat ºi standul de prezentare al României
unde au putut obþine broºuri ºi pliante de
prezentare despre þara noastrã. 

AMBASADA ROMÂNIEI
în Republica Austria
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În ultimii cinci ani, bãncile
austriece au arãtat cã duc o
politicã organizatã de
diminuare a afacerilor în þara
noastrã menþinând un ritm
anual de reducere a expunerii
de aproximativ 2 miliarde de
euro.

Expunerea bãncilor
austriece în România a scãzut
cu un miliard de euro în
ultimele ºase luni ale anului
trecut, de la 26,8 miliarde de
euro în iunie la doar 25,8
miliarde de euro în decembrie
2013, aratã un raport al Bãncii
Naþionale a Austriei. Grupurile
bancare austriece reprezintã cea
mai importantã perezenþã pe
piaþa de profil din România cu
o cotã de piaþã de 37,1% din
totalul activelor, potrivit
ultimului raport al Bãncii
Naþionale a României.

“În ceea ce priveºte þãrile
care deþin participaþii la
capitalul social al bãncilor
autohtone ºi al sucursalelor
bãncilor strãine, Austria ocupa
la 31 decembrie 2013 prima
poziþie investiþionalã (23,1%).
Urmãtoarele douã poziþii în
capitalul agregat au revenit
Greciei (19,5%) ºi Olandei
(10,2%)”, mai aratã

documentul citat.
BCR, cea mai mare bancã

din România este deþinutã de
grupul austriac Erste iar alte
trei bãnci de top 10, adicã
Raiffeisen, Volksbank ºi
Unicredit Þiriac au sediile
centrale în aceeaºi þarã.

Din 2010 pânã în prezent,
bãncile din Austria au menþinut
o cadenþã clarã în ceea ce
priveºte diminuarea expunerii
pe þara noastrã. Expunerea a

scãzut cu douã miliarde de euro
în fiecare an iar acest lucru se
poate datora ºi acordurilor de la
Viena, menite sã evite
retragerea bruscã a unor sume
importante. În ciuda
declaraþiilor optimiste care vin
de la Viena, România ºi Europa
emergentã în general par o
problemã pentru sistemul
financiar austriac sau cel puþin
aºa interpreteazã agenþiile de
rating, scrie Economica.net. În

aceste condiþii, ºi având în
vedere ºi scãderea
profitabilitãþii, contractarea
prezenþei austriece în þara
noastrã va continua, cel mai
probabil.

“Provocãrile vor fi mai mari
pentru cele mai mari trei bãnci
austriece Erste, Raiffeisen ºi
UniCredit, care cuprind 48%
din activele consolidate ale
sistemului, din cauza expunerii
pe þãri din CEE în care declinul

economic ar putea reveni”,
indicã un raport al Moody’s .

Potrivit acestuia,
deteriorarea mediului economic
din þãri precum România,
Ungaria, Bulgaria ºi Slovenia
poate conduce la continuarea
deteriorãrii calitãþii activelor.
În privinþa “calitãþii
activelor”‚þara noastrã stã cel
mai prost din Europa. Cea mai
mare bancã localã, deþinutã de
austriecii de la Erste, are o
pondere a creditelor
neperformante care urcã spre
30% în timp ce media pe sistem
a sãrit deja de 20%.

Pe de altã parte, 20% din
liniile de finanþare ale bãncilor
din România s-au evaporat anul
trecut. Bãncile strãine prezente
au redus finanþarea
subsidiarelor de la noi cu 1,2
miliarde de euro. Potrivit
Bãncii Naþionale, bãncile
mamã îºi iau banii înapoi
pentru cã nu au cui sã dea
credite în România ºi au nevoie
de ei pentru îmbunãtãþirea
bilanþurilor de acasã.
Reducerea RMO din acest an
lasã ºi mai mulþi bani pentru
înapoierea liniilor de credit.

Sursa:
http://www.puterea.ro

Bãncile austriece îºi reduc
afacerile în România

C M Y K

CONSULTANÞÃ ªI ÎN LIMBA ROMÂNÃ

“Eu Kids Day” in Sankt Polten 
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Ministrul de Externe, Titus Corlãþean, a declarat, vineri, la
ceremonia dedicatã semnãrii Acordurilor de Asociere dintre Rep.
Moldova, Georgia ºi Ucraina ºi Uniunea Europeanã (UE), cã atâta
vreme cât ºi la nivelul Uniunii Europene existã interes pentru a avea
“parteneri stabili”, împreunã statele europene pot realiza multe dintre
obiectivele propuse, informeazã Agerpres. Corlãþean ºi-a exprimat
convingerea cã ziua de 27 iunie va rãmâne ca un moment istoric, fiind
rezultatul unor eforturi susþinute ºi a unei reforme interne a celor trei
state. “Acest moment este rezultatul unui efort extraordinar pe care
Guvernele Rep. Moldovei, Georgiei ºi Ucrainei ºi popoarele acestor
þãri l-au efectuat în aceºti ani, dar ºi rezultatul unui proces de reformã
internã ºi foarte multã muncã. Acest proces a fost susþinut de o voinþã
extraordinarã, uneori în momente dificile. În acelaºi rând, este ºi
rezultatul unui sprijin politic, de asistenþã pentru cele trei þãri din
partea partenerilor europeni. (...) 27 iunie este o datã care am
convingerea cã va rãmâne ca un moment istoric ºi trebuie sã
înþelegem cã atunci când, ºi din punctul de vedere al UE, existã un
interes pentru a avea parteneri stabili, democratici, ºi împãrtãºind un
sistem comun de valori bazate pe democraþie, pe dorinþa de progres ºi
prosperitate, iatã cã putem face lucruri extraordinare împreunã”, a
spus Corlãþean, în luarea sa de cuvânt. Ministrul a felicitat Guvernele
celor trei state semnatare ºi a mulþumit instituþiilor europene pentru
sprijinul ºi eforturile politice depuse, precizând cã prin semnarea
Acordurilor de asociere la UE de cãtre Rep.Moldova, Georgia ºi
Ucraina “se deschide poarta ºi perspectiva unei viitoare integrãri
europene ºi este un drept legitim al celor trei state de a-ºi propune sã
facã parte dintr-un sistem de valori democratice”. Ministerul de
Externe a þinut sã precizeze cã România “respectã ºi susþine”
destinaþia europeanã pe care cele trei state ºi-au asumat-o, adãugând
faptul cã România ºi-a propus sã fie primul stat care va ratifica cele
trei Acorduri. “România ºi-a propus sã fie primul stat care ratificã atât
Acordul de asociere al Rep. Moldova, cât ºi celelalte douã Acorduri
de asociere, mâine, într-o ºedinþã extraordinarã a Guvernului. Mâine
vom aproba proiectele de lege de ratificare, acestea urmând sã fie
transmise Parlamentului”, a mai spus Corlãþean. La rândul sãu,
ambasadorul Republicii Moldova în România, Iurie Reniþã, a
mulþumit autoritãþilor române ºi instituþiilor europene pentru sprijinul
acordat þãrii în vederea semnãrii Acordului de asociere ºi liber schimb
cu UE, adãugând cã astfel Rep. Moldova intrã într-o “nouã
conjuncturã politicã”. “Rep. Moldova a reuºit sã convingã Bruxelles-
ul cã este un partener credibil, iar integrarea europeanã este o
prioritate a întregii societãþi moldoveneºti. (...) Semnarea Acordului
plaseazã Rep.Moldova într-o nouã conjuncturã politicã, regionalã ºi
europeanã, conferindu-i mai multã credibilitate ºi predictibilitate.
Succesul de azi al Rep.Moldova se datoreazã ºi contribuþiei ºi
sprijinului constant al partenerilor noºtri europeni, fãrã de care ar fi
fost imposibilã aceastã realizare remarcabilã”, a spus Reniþã,
adãugând cã mulþumeºte instituþiilor statului român pentru sprijinul
acordat, dar ºi ministrului de externe, Titus Corlãþean, “pentru care
integrarea europeanã a Rep. Moldova este cu adevãrat o prioritate”.
Totodatã, Reniþã i-a felicitat ºi pe colegii din Ucraina ºi Georgia
pentru semnarea Acordurilor de asociere la UE, afirmând cã
“împreunã suntem mai puternici”. Oficialul moldovean ºi-a rostit
discursul în limba românã, “limba oficialã a Uniunii Europene”. ªi
ambasadorul Georgiei, Giorgadze Ilia, considerã cã semnarea de cãtre
þara a Acordului de asociere cu UE face ca ziua de 27 iunie sã fie una
istoricã atât pentru Georgia, cât ºi pentru Rep. Moldova, Ucraina, “ºi
pentru întreaga Europã”. De asemenea, acesta a subliniat faptul cã
Georgia a pus în practicã mãsuri pentru reformarea sistemului, lupta
împotriva corupþiei ºi a discriminãrii, integrarea europeanã
reprezentând un obiectiv important pentru politica externã a Georgiei.
“Georgia a fost mereu o parte a civilizaþiei europene, a culturii ºi a
istoriei. (...) O prioritate a Georgiei pe plan extern este integrarea
europeanã”, a spus ambasadorul, adãugând cã în ciuda “agresiunilor”
Federaþiei Ruse, Georgia îºi menþine dorinþa de a face parte din UE ºi
de a-ºi îndeplini angajamentele asumate, “ceea ce face ca integrarea
europeanã sã fie ireversibilã”. De asemenea, ambasadorul a precizat
cã Georgia a pornit pe un drum bun, “care ne va aduce acolo unde ne
este locul”. Nu în ultimul rând, ambasadorul Ucrainei, Teofil Bauer,
a punctat faptul cã parcursul european pe care l-a ales þara sa “a costat
multe vieþi omeneºti”. “Pentru poporul ucrainean acordul nu este doar
un document care deschide noi posibilitãþi în diferite domenii, ci
reprezintã o opþiune a Ucrainei faþã de valorile democratice. Aceastã
opþiune a costat Ucraina multe vieþi omeneºti. Preþul definitiv nu
poate fi numit nici azi deoarece agresiunea faþã de statul nostru
continuã, iar Crimeea rãmâne ocupatã”, a spus Teofil Bauer.
Ambasadorul i-a felicitat pe reprezentanþii Rep. Moldovei ºi Georgiei
pentru semnarea Acordului de asociere a þãrilor lor la UE, afirmând
cã “este mai uºor sã parcurgi calea europeanã dacã eºti împreunã cu
prieteni de nãdejde”. La eveniment au mai participat ºi fostul
preºedinte al României, Emil Constantinescu, precum ºi reprezentanþi
ai corpului diplomatic românesc, reprezentanþi ai Parlamentului
României ºi ai Guvernului.

Sursa: romanialibera.ro

Proiectul “Români de lângã Români”,
finanþat de Departamentul Politici pentru
Relaþia cu Românii de Pretutindeni ºi
promovat de Radio Trinitas, are ca obiectiv
general, pânã la sfârºitul lui 2014,
promovarea, mediatizarea ºi consolidarea
diasporei româneºti prin mass-media.

Obiectivele specifice ale proiectului
sunt, potrivit iniþiatorilor, încurajarea
apariþiei ºi sprijinirea funcþionãrii presei
identitare în domeniul virtual, facilitarea
accesului la spaþii de emisie ºi iniþierea unei
rubrici dedicate românilor care locuiesc în
20 de comunitãþi româneºti din Franþa,
Belgia, Germania, Spania ºi Italia, a declarat
directorul Radio Trinitas, Ciprian Olinici,
consilier patriarhal.

Olinici a precizat cã “Români de lângã
Români” este al treilea proiect derulat de
instituþia radiofonicã ºi MAE, primele douã
vizând consolidarea realaþiei cu diaspora
româneascã istoricã, în special din Serbia,
sudul Ucrainei ºi Republica Moldova, iar
ultimul, consolidarea relaþiei ºi identitãþii
românilor din diaspora nouã, din þãrile
occidentale. “Este o preocupare a Patriarhiei
de a avea grijã de identitatea creºtinã ºi
româneascã a celor care au plecat dupã
1990”, a mai spus consilierul patriarhal.

Grupul þintã al proiectului de anul acesta
este format din 200 de membri ai
comunitãþilor româneºti din diaspora ºi din
organizaþii neguvernamentale, precum ºi
jurnaliºti români ºi din Franþa, Belgia,
Germania, Spania ºi Italia. “La sfârºit, sã
creãm un tablou a ceea ce este acolo ºi chiar
sã redactãm o broºurã care sã exprime o
inagine de ansamblu a diasporei noastre

occidentale”, a adãugat Ciprian Olinici.
Consilierul patriarhal a mai spus cã în

Italia, Spania, Franþa ºi Germania existã o
“consistentã” prezenþã româneascã, astfel cã
una dintre prioritãþile de dupã 1900 a fost
aceea de a înfiinþa mitropolii ºi episcopii în
acele zone, de a aduce preoþi ºi de a contura
o zonã eclezialã.

“De aceea, parteneri în proiectul
‘Români de lângã Români’sunt eparhiile din
strãinãtate - Mitropolia Ortodoxã Românã a
Europei Occidentale ºi Meridionale,
Mitropolia Ortodoxã Românã a Germaniei,
Europei Centrale ºi de Nord, Episcopia
Ortodoxã Românã a Italiei, precum ºi cea a
Spaniei ºi Portugaliei -, iar principalii
corespondenþi sunt preoþii care cunosc foarte
bine situaþia românilor. De asemenea, vom
colabora cu ONG-uri care au foarte multe
acþiuni, dar puþin cunoscute în afarã. Sã
încurajãm o presã virtual identitarã, pentru
cã toate reportajele vor fi postate pe site-ul
Radio Trinitas”, a precizat Olinici.

Promovarea românilor din diaspora se
va face într-o emisiune la Radio Trinitas, de
luni pânã vineri, începând cu ora 12:30. “Vor
fi prezentate comunitãþile, problemele ºi
nevoile pe care le au în zonele în care
locuiesc. În cadrul proiectului, se va lua
legãtura cu cel puþin 200 de persoane, vor fi
ascultate poveºti de viaþã, situaþii inedite, vor
fi create legãturi umane, fiind facilitatã
cunoaºterea reciprocã, o legãturã mai
intensã. Asta pentru cã, în pofida multitudinii
mijloacelor de comunicare, avem cea mai
puþinã comunicare din toatã istoria”, a mai
spus directorul Olinici.

Din cei 80.000 de lei alocaþi proiectului

va fi finanþatã, pe lângã partea editorialã, ºi
realizarea a 3.000 de CD-uri cu muzicã
religioasã ºi patrioticã, distribuite românilor
din afara graniþelor þãrii. Cofinanþarea
Bisericii este de minumum 11 la sutã din
valoarea proiectului, la care se adaugã plata
slariillor celor din proiect ºi a mijloacelor
tehnice.

La rândul sãu, purtãtorul de cuvânt al
Patriarhiei, pãrintele Constantin Stoica, a
spus cã în Europa existã, potrivit estimãrilor,
între 3,5 ºi 4 milioane de români. Dintre
aceºtia, aproximativ 500.000 sunt stabiliþi în
landul german Bavaria, la Nürnberg, însã
comunitatea cea mai mare este în Italia ºi
Spania.

Pãrintele Stoica a mai precizat, pentru
MEDIAFAX, cã în afara României sunt, în
total, peste 780 de parohii, în care slujesc mai
mult de 860 de preoþi.

Astfel, Mitropolia Ortodoxã Românã a
Europei Occidentale ºi Meridionale are în
jurisdicþie: Arhiepiscopia Ortodoxã Românã
a Europei Occidentale cu sediul la Limours -
Franþa (133 parohii, 9 mãnãstiri, 171 preoþi);
Episcopia Ortodoxã Românã a Italiei cu
sediul la Roma (cu 189 parohii, 4 mãnãstiri,
229 preoþi); Episcopia Ortodoxã Românã a
Spaniei ºi Portugaliei (106 parohii ºi o
mãnãstire, 113 preoþi).

Mitropolia Ortodoxã Românã a
Germaniei, Europei Centrale ºi de Nord
include Arhiepiscopia Ortodoxã Românã a
Germaniei, Austriei ºi Luxemburgului, cu
sediul la Nürnberg (77 parohii, o mãnãstire,
65 preoþi) ºi Episcopia Ortodoxã Românã a
Europei de Nord cu sediul la Stockholm –
Suedia (27 parohii, 23 preoþi).

Episcopia Ortodoxã Românã a celor
douã Americi are sediul la Chicago SUA ºi
include 20 parohii ºi 2 mãnãstiri în SUA, 22
parohii ºi 2 mãnãstiri în Canada, o parohie în
Venezuela, totalul preoþilor fiind de 73.

Episcopia Ortodoxã Românã a
Australiei ºi Noii Zeelande, cu sediul la
Melbourne, are 17 parohii ºi o mãnãstire în
Australia, 7 parohii în Noua Zeelandã, 16
preoþi în total. La acestea se adaugã Parohiile
Ortodoxe Române din Cipru, Turcia, Siria,
Africa de Sud ºi Japonia.

De asemenea, existã comunitãþi
ortodoxe române în jurul graniþelor þãrii,
cum ar fi Mitropolia Basarabiei (cu sediul la
Chiºinãu; 126 parohii ºi 11 mãnãstiri, 120
preoþi), Episcopia Ortodoxã Românã din
Ungaria, cu sediul la Gyula (21 parohii, 4
mãnãstiri, 16 preoþi), Episcopia Ortodoxã
Românã a Daciei Felix (cu sediul la Vârºeþ-
Serbia ºi reºedinþa la Deta-România (58
parohii, 35 preoþi)ºi Parohia Ortodoxã
Românã de la Sofia.

Sursa: mediafax.ro

Corlãþean, la Bruxelles: Putem
face lucruri extraordinare

împreunã când UE este interesatã
în a avea parteneri stabili

Proiect MAE: Patriarhie de
80.000 lei, pentru promovarea

românilor din diaspora

Patriarhia Românã ºi Ministerul Afacerilor Externe (MAE) au
lansat, vineri, un proiect de colaborare în valoare de 80.000 lei,

pentru promovarea diasporei din 20 de comunitãþi româneºti
care locuiesc în Franþa, Belgia, Germania, Spania ºi Italia.



Bruges este o minã de aur din
punct de vedere al arhitecturii,
cãci cea mai mare parte a
oraºului ºi-a pãstrat aspectul
medieval. Catedralele, bisericile
ºi majoritatea clãdirilor au un aer
medieval, multe strãzi sunt
pavate, iar trãsurile încã mai
traverseazã strãzile oraºului.   

Iubitorii de artã ºi cei ce vor
sã afle mai multe despre istoria
oraºului Bruges ºi implicit
despre Belgia îºi vor da seama cu
rapiditate de faptul cã oraºul se
mândreºte cu numeroase
obiective turistice, care nu se pot
vizita doar în câteva zile.
Cunoscãtorii de artã au nevoie de
minim douã sãptãmâni pentru a
putea vizita majoritatea
muzeelor ºi galeriilor în amãnunt
ºi pentru a acumula cât mai
multe informaþii despre
specificul locului. În continuare
vã vom oferi câteva amãnunte
despre unele dintre cele mai
populare obiective turistice, însã
trebuie remarcat faptul cã lista
este foarte restrânsã, iar oraºul
are mult mai mult de oferit. Fiind
un oraº vizitat de turiºti din
întreagã lume, în Bruges s-au
construit mereu hoteluri noi, în
prezent fiind mai mult de 100 de
hoteluri aici.   

Unul dintre muzeele cele
mai interesante ºi iubite ale
oraºului este Muzeul Gruuthuse,
ce este amplasat într-o clãdire
medievalã care a aparþinut unei
familii ce se ocupã cu
producerea berii. Expoziþiile
cuprinse în interiorul clãdirii pun
în luminã detalii ale vieþii
medievale din Belgia ºi cuprind
obiecte de artã ºi artefacte. Aici
puteþi afla cum era creatã dantela
ºi puteþi admira obiectele de
mobilier, ceramicã ºi argintãrie

ce îºi au originile în secolele 16,
17 ºi 18.   

Turiºtii care viziteazã oraºul
Bruges împreunã cu copiii le vor
putea ocupa ºi acestora timpul cu
lucruri interesante ºi potrivite
pentru vârsta lor. Copiii vor
adora Muzeul de Ciocolatã,
Muzeul Folclorului ºi morile de
vânt.   

Piaþa Grote Markt este
înconjuratã de muzee,
monumente medievale ºi alte
atracþii turistice. Vizitatorii o pot
strãbate pe jos în lungile lor
plimbãri de la un obiectiv turistic
la altul, iar pentru câteva
momente de odihnã se pot aºeza
la o cafenea sau un restaurant
amplasat în clãdiri vechi ce
dateazã chiar ºi din secolul 14. În
luna decembrie, piaþa este un
paradis dedicat anotimpului alb.
În aceastã perioadã se
organzieaza Piaþa de Crãciun ºi
se amplaseazã un patinoar care
contrasteazã uimitor cu fundalul
de clãdiri medievale. 

Dintre multele biserici ºi
catedrale ce se gãsesc în oraº, se
pare cã turiºtii preferã Onze
Lieve Vrouwekerk (Biserica

Doamnei Noastre). Biserica a
fost construitã în secolul 13 ºi
de-a lungul secolelor urmãtoare
a suferit numeroase îmbunãtãþiri
prin adãugarea unor noi
elemente. Turnurile sale ajung
pânã la 122 metri înãlþime, ceea
ce transformã biserica în cea mai
înaltã clãdire a oraºului.
Arhitectura clãdirii este foarte
valoroasã ºi extrem de frumoasã,
piesele aflate în interior sunt
deosebite, dar sculptura care a
adus faimã clãdirii a fost creatã
de renumitul artist
Michelangelo. Madonna ºi
pruncul este diferitã prin
simbolistica sa de alte lucrãri ce
o reprezintã pe Fecioarã
împreunã cu Iisus. Fecioara îºi
þine pruncul liber, iar acesta din
urmã pare pregãtit sã exploreze
lumea. Fecioara îl priveºte cu
tristeþe ºi înþelepciune, fiind
conºtientã parcã de soartã care îl
aºteaptã ºi neîncercând în nici un
fel sã se interpunã. Sculptura din
marmurã albã a fost creatã la
începutul secolului 16, iar pentru
a o putea admira trebuie sã plãtiþi
o taxã de intrare în bisericã.

Sursa: gotravel.ro

iulie - septembrie 2014 Pagina 11ZZiiaarr  ddiissttrriibbuuiitt  îînn  AAuussttrriiaa,,  BBeellggiiaa  GGeerrmmaanniiaa  ººii  OOllaannddaa

Ministrul delegat pentru românii
de pretutindeni, Bogdan Stanoevici,
s-a întâlnit la New York cu
reprezentanþii comunitãþii româneºti,
context în care au fost discutate
modalitãþile concrete în care
membrii valoroºi ai comunitãþii se
pot implica în proiecte de
promovarea investiþiilor ºi a imaginii
României în capitala financiarã a
lumii, informeazã MAE.

“În zilele de 20 ºi 21 iunie,
demnitarul român a avut întrevederi
cu reprezentanþi ai comunitãþii care,
prin conduita ºi rezultatele activitãþii
lor, sunt consideraþi modele de
reuºitã la nivelul societãþii gazdã, în
domeniile financiar-bancar ºi
construcþii de infrastructurã. Cu
ocazia acestor întrevederi, ministrul
delegat a reiterat atât importanþa
promovãrii acestor modele la nivelul
comunitãþii, cât ºi aprecierea pentru

dorinþa acestora de a contribui, cu
expertiza pe care o deþin, la
promovarea mediului investiþional
românesc ºi la realizarea unor
proiecte de impact pentru mediul de
afaceri ºi societatea româneascã în
ansamblul ei”, aratã MAE.

Sâmbãtã, ministrul delegat
Bogdan Stanoevici a avut, la sediul
Consulatului General al României la
New York, o întâlnire cu
reprezentanþi ai presei de limba
românã din New York, pe care i-a
felicitat pentru contribuþia valoroasã
la menþinerea limbii ºi identitãþii
româneºti într-un mediu atât de
divers din punct de vedere cultural ºi
lingvistic, încurajându-i, totodatã, sã
exploreze posibilitãþile de finanþare
oferite de Departamentul Politici
pentru Relaþia cu Românii de
Pretutindeni, pe care îl coordoneazã.

Tot sâmbãtã, demnitarul român a

participat, alãturi de ambasadorul
României în Statele Unite ale
Americii, Iulian Buga, la o întâlnire
cu reprezentanþii comunitãþii
româneºti, ai mediului asociativ ºi
bisericilor româneºti din New York.

“Este o bucurie sã descopãr aici,
peste Marele Atlantic, o comunitate
româneascã atât de bogatã, atât de
activã ºi atât de dedicatã pãstrãrii
legãturilor cu þara; pe întinsul
Americii - pe Coasta de Est, pe
Coasta de Vest - oriunde se regãsesc
comunitãþi importante de români
existã ºi un interes deosebit în ce
priveºte cultivarea identitãþii - pentru
pãstrarea vie a limbii române, a
obiceiurilor curate ale tradiþiilor
noastre ancestrale, pentru trãirea în
spirit românesc”, a declarat ministrul
delegat Bogdan Stanoevici.

Vizita ministrului delegat pentru
românii de pretutindeni, care a

început vineri ºi se va încheia luni,
continuã cu o întâlnire cu membrii
parohiei Bisericii Sf. Dumitru din
New York, participarea la Festivalul
România Broadway ºi întâlniri cu

oficialitãþi americane ºi reprezentanþi
ai Camerei de Comerþ româno-
americane.

Sursa: Agenþia Naþionalã de
Presã AGERPRES

Bogdan Stanoevici a discutat cu românii din SUA despre
implicarea acestora în proiecte de promovare a investiþiilor

Bruges – Belgia - VacanþãAna Blandiana la festivalul de poezie de la Namur
Ana Blandiana a participat, alãturi de alþi douãzeci de poeþi belgieni ºi strãini,

la festivalul ºi târgul internaþional de poezie de la Namur (19-22 iunie). Tradusã
în 23 de limbi, printre care francezã ºi neerlandeza, Ana Blandiana s-a remarcat
ca poetã ºi eseistã, dar ºi ca actor de prim ordin al societãþii civile din România.
La Namur, Ana Blandiana a citit din poemele proprii în cadrul momentului
rezervat poeziei româneºti ºi a participat la o croazierã poeticã pe urmele lui
Rimbaud. Poeta a susþinut ºi un atelier de lucru cu membrii clubului traducãtorilor
de literaturã românã înfiinþat de Institutul Cultural Român Bruxelles (Anita
Bernacchia – italianã, Teresa Leitao – portughezã, Mariano Martin Rodriguez –
spaniolã). ICR Bruxelles a avut un stand la târgul de poezie de sâmbãtã 21 iunie.
Festivalul de la Namur este cel mai important din Belgia francofonã, iar ICR
Bruxelles este partener al manifestãrii pentru al treilea an consecutiv.

Sursa: icr.ro

Stimaþi cititori,
Pentru FIRME, am creat special acest cupon de anunþuri, uºurându-vã astfel modul de a

colabora cu noi. Existã douã feluri de anunþuri: SIMPLE, unde informaþia dumneavoastrã va
apãrea sub forma unui anunþ normal- compact ºi AVANSAT- informaþia va fi pusã în valoare
printr-un chenar în pagina de micã publicitate sau chiar în paginile color ale ziarului. Pentru
persoane fizice, anunþul dumneavoastrã este gratuit. Vã aºteptãm!

Talon micã publicitate AUSTRIA, BELGIA ºi OLANDA
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Nume firmã: ___________________________;
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Talonul va fi trimis pe adresa redacþiei:
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Bifaþi tipul de anunþ dorit, faceþi plata în contul de mai jos, cu menþiunea ANUNÞ
FIRMÃ, urmând sã aparã în urmãtorul numãr al ziarului. Persoanele fizice doar vor
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La iniþiativa Andreei Dincã de
la Institutul Cultural Român din
Berlin, cu sprijinul financiar al
acestuia ºi cu sprijinul preºedintelui
Forumului Român-German din
Stuttgart, Florin Zaheu, o formaþie
tânãrã ºi mai puþin cunoscutã,
„MINDCHANGE”, a avut ocazia
sã fie promovatã de selecta locaþie a
Laboratorium-ului, mult apreciatã
în Germania (ºi nu numai), ales de
juriul naþional German Blues
Awards în 2013 a doua oarã drept
„Cel mai bun Club”, unde a
concertat sâmbãtã, 7 iunie a. c. 

Componenþa celor patru
membri e, deja, una neobiºnuitã ºi
trebuia bãnuit cã, tot astfel, este ºi
muzica lor: contrabass, loops ºi
band-leader-ul Arthur Balogh
(Timiºoara/Germania), chitarist,
violonist ºi live-electronic: George
Dumitriu (Bacãu/Olanda) ºi doi
bateriºti - Tavi Scurtu (Timiºoara/
România) ºi Luca Marini, inclusiv
pian electric (Italia/Germania).
Grupul fiinþeazã din 2005 în
România cu AB ºi TS, ºi doar
acum au cântat pentru prima datã în
aceastã formulã!

De la prima piesã (toate sunt

compoziþii originale: opt AB, trei
GD ºi restul improvizaþii) s-a
confirmat cã nu pot fi încadraþi în
nici un stil anume, în vreo categorie
fixã ºi, în ciuda unor „crispãri”
inaugurale, publicul a remarcat
posibilitãþile ºi valoarea band-ului.
Începând cu a doua ei
demonstreazã cã pot trece cu
lejeritate prin mai toate stilurile ºi,
pornind chiar de la muzica clasicã –
de exemplu, solo-urile la
vioarã/George Dumitriu ºi
contrabass/Arthur Balogh, trec prin
clasicul modern al unui Eric Satie
la cea atonalã a lui Alban Berg ºi
Arnold Schoenberg, pentru a
ajunge la post-modernism, unde
combinã virtuoz elemente de New
Simplicity/Minimalism cu New
Complexity, Electronica etc. 

De remarcat cã existã un mod
de „abordare” a fiecãrei melodii, o
libertate uimitoare de improvizaþie,
ce le permite „treceri” uneori
sincopate, alteori subtile prin cele
mai diverse posibilitãþi muzicale,
creând noi, interesante ºi
spectaculoase lumi muzicale. Fãrã
a fi tributari sau sã utilizeze simple
preluãri, ei ºtiu sã fie originali, chiar

dacã se observã influenþe specifice,
ºi îmbinã cu lejeritate cele mai
diverse stiluri – suntem martorii
auditivi ai unui fel de „cîmp” tonal
ce „mixeazã” un Paco de Lucia/Al
di Meola cu Electronica în
Reflection-Voyage-Becoming,
latin-rock-ul lui Santana (de care se
apropie cel mai mult chitaristul
Dumitriu), aluvionând suveran în
continuare elemente de rock,
rhythm&blues... Unii au adãugat ºi
jazz-ul, dar eu susþin ideea cã ei nu
„fac” direct jazz, ci mai degrabã
„jazz-eazã” cu toate celelalte stiluri,
acesta fiind liantul care uneºte ºi dã
forþã expresivã întregului, cum ar fi
long-play-ul de magicã texturã
muzicalã (improvizaþie!) oferit la
bis publicului, care a aplaudat
entuziasmat la final. 

Fiecare din cei patru
instrumentiºti este un virtuoz:
George Dumitriu l-am încadrat,
deja, într-o filiaþie cunoscutã, Luca
Marini ºi mai ales Tavi Scurtu ne
amintesc de inovativii John Paul
Jones/Led Zeppelin, Greg
Lake/Emerson,  Lake& Palmer sau
genialul Bill Cobham. Bandleader-
ul ºi, Arthur Balogh cu acest

contrabas „de acompaniament”, a
demonstrat cã poate concura la
egalitate cu celelalte, el reuºind sã-l
transforme pentru trupa sa într-un
„mai bun ca chitara-bas” -
tonalitãþile sale, deseori
miraculoase, îl apropie ades, în
modul sãu de intrepretare, de vocea
profund eroticã a lui Barry White. 

Producþiile lor muzicale sunt
„doar” instrumentale, dar nu le e
necesar un solist vocal, deoarece

instrumentele se transformã, pe
rând, în „vocile” care aduc plusul
de liricã narativ-melodicã. 

„MINDCHANGE” a convins
publicul cã poate avea un viitor
strãlucit, atât cu succese
discografice ºi de turneu, cât ºi cu
inovaþii stilistice, stãpânind cu o
fantezie debordantã atât
instrumentele, cât ºi stilurile
muzicale. 

Eugen Cojocaru

GGRRUUPPUULL  RROOMMAANN&&CCOO..  „„MMIINNDDCCHHAANNGGEE””  -
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În data de 5 iunie, Ziua mondialã a mediului, ambasadorul
Werner Hans Lauk ºi preºedintele Asociaþiei Environ, Andrei
Orban, au semnat contractul de finanþare pentru un proiect
comun privind creºterea gradului de conºtientizare a
populaþiei din România referitoare la schimbãrile climatice.

Proiectul care se va derula pânã la sfârºitul anului ºi care
dispune de un buget de 50.000,- , se adreseazã populaþiei din
România prin intermediul unui site dedicat proiectului ºi prin
intermediul social media. Pe pagina de internet sau ca App,
vor fi disponibile informaþii despre politicile privind
schimbãrile climatice, sfaturi, explicaþii ºi exemple de bune
practici privind reducerea impactului încãlzirii globale, dar ºi
un calculator al amprentei personale de carbon.

Campania se adreseazã, de asemenea, elevilor ºi
profesorilor. Informaþiile de pe pagina de internet vor fi
oferite ºi ca materiale didactice ºi vor fi folosite la orele de
curs în cele peste 700 de ºcoli partenere din þarã, cu care
Environ coopereazã deja în alte proiecte de mediu.

În cadrul a douã manifestãri publice pe tema „Începutul
ºcolii fãrã CO2” ºi „Crãciun fãrã amprentã de carbon” vor fi
prezentate scopurile proiectului în cadrul unui concert, unor
concursuri sportive ºi vor fi ilustrate prin activitãþi artistice.

Ambasada Germaniei Bucureºti

Reprezentanþi ai statelor
participante la Procesul de
Cooperare în Europa de Sud-Est
(SEECP), au discutat luni, la sediul
MAE, despre instrumente ºi
concepte de modernizare a
activitãþii consulare, informeazã un
comunicat de presã.

Potrivit MAE, dezbaterile din
cadrul reuniunii pe teme consulare a
statelor SEECP s-au axat pe
identificarea soluþiilor optime de
adaptare a capacitãþilor reþelelor
consulare externe la dimensiunile
actuale ºi la dinamica cererilor de
servicii de asistenþã consularã, în
condiþiile extinderii dreptului la
liberã circulaþie ºi ale creºterii
mobilitãþii solicitanþilor de prestaþii
specifice.

“Reprezentanþii MAE român au
expus proiectele finalizate recent
sau aflate în curs de implementare la
nivelul instituþiei, vizând
modernizarea ºi eficientizarea
activitãþii consulare: sistemul eVisa
(pentru depunerea cererilor de vizã
prin intermediul unui portal
electronic), Centrul de contact ºi
suport pentru cetãþenii români din
strãinãtate (Call-center pentru
preluarea ºi gestionarea apelurilor

telefonice ºi a corespondenþei
electronice având ca obiect solicitãri
de informaþii consulare), eCons
(destinat informatizãrii tuturor
procedurilor de naturã consularã),
programele de instruire ºi formare
continuã a personalului consular”,
precizeazã comunicatul.

Alãturi de reprezentanþii
Departamentului Consular din
cadrul MAE român, la întâlnire au
fost prezente delegaþii din partea
statelor participante la SEECP,
compuse din reprezentanþi ai

departamentelor consulare ale MAE
din þãrile participante, precum ºi din
diplomaþi cu atribuþii consulare din
cadrul ambasadelor aceloraºi þãri
acreditate la Bucureºti.

Reprezentanþii statelor SEECP
au vizitat Centrul Naþional de
Paºapoarte Diplomatice ºi de
Serviciu, precum ºi Centrul de
Instruire pentru Personalului Con-
sular din cadrul Departamentului
Consular al MAE român.

Sursa: Agenþia Naþionalã de
Presã AGERPRES

Protecþie climaticã
româno-germanã

Reprezentanþii SEECP au discutat
despre instrumente ºi concepte de
modernizare a activitãþii consulare



La capãtul unui drum ce
depãºeºte 2.860 km colectând
apele unui impresionant bazin
hidrografic a cãrui suprafaþã
acoperã mai mult de 80% din
suprafaþa Europei, Dunãrea, cel de-
al doilea fluviu ca mãrime al
bãtrânului continent construieºte la
întâlnirea sa cu Marea Neagrã, de
mai bine de 10 000 de ani, una
dintre cele mai frumoase delte din
Europa ºi chiar din lume,
cunoscutã ºi ca una din marile zone
umede ale planetei. Întinderile de
apã ºi uscat care s-au format aici
conferã condiþii de viaþã bune
pentru un numãr mare de specii de
plante ºi animale. Dintre acestea,
stuful formeazã una dintre cele mai
întinse suprafeþe compacte din
lume, iar pãdurile Letea ºi
Caraorman reprezintã limita
nordicã pentru douã specii rare în
þara noastrã de stejar, frecvent
întâlnite în zonele sudice ale
peninsulei Balcanice ºi Italice.
Alãturi de numãrul mare de plante
acvatice ºi terestre se întâlnesc aici
ºi coloniile de pelicani ºi cormorani
atât de specifice Deltei Dunãrii
precum ºi un numãr mare de alte
pãsãri acvatice care trãiesc sau vin
aici pentru a cuibãri sau ierna. Se
remarcã deasemenea ºi numãrul
mare de specii de pesti cu valoare
ecologicã dar ºi economicã
ridicatã. 

Se poate spune cã prin
diversitatea impresionantã a
habitatelor ºi a formelor de viaþã pe
care le gãzduieºte într-un spaþiu
relativ restrâns, Delta Dunãrii

constituie un adevãrat muzeu al
biodiversitãþii, o bancã de gene
naturalã de valoare inestimabilã
pentru patrimoniul natural
universal. 

Multe specii vegetale sau
animale au constituit, totodatã ºi
importante resurse naturale,
exploatabile economic care au atras
oamenii pe aceste locuri din cele
mai vechi timpuri. Aºezãrile
omeneºti înfiinþate s-au bazat, în
principal pe valorificarea resurselor
naturale dezvoltâdu-se, astfel
activitãþi economice tradiþionale ºi
relaþii sociale caracteristice. 

Ulterior, s-a manifestat tendinþa
de supraexploatare a unor resurse
naturale. Aceastã tendinþã, care se
manifestã ºi în prezent printr-o
presiune crescutã asupra acestor
resurse ºi în special asupra peºtelui
ºi pãºunilor, precum ºi tendinþa de a
dezvolta unele activitãþi economice
nepotrivite sistemului deltaic, aºa
cum a fost situaþia investiþiei pentru
exploatarea nisipurilor de la
Caraorman, au avut drept
consecinþã dereglarea echilibrului
natural existent prin dispariþia unor
zone de reproducere naturalã a
peºtelui sau a altor specii, prin
colmatarea unor canale sau prin
apariþia fenomenului de eutrofizare
a apelor lacurilor ºi bãlþilor, etc. 

Efectele negative generate de
activitatea umanã din interiorul
deltei se cumuleazã cu cele
generate de astfel de activitãþi, mult
mai active, care se desfãºoarã în
afara deltei, existând riscul ca
aceste efecte conjugate sã afecteze

în continuare echilibrul
ecosistemelor naturale ºi sã se
agraveze dacã nu vor fi luate
mãsuri de reducere a fenomenelor
negative, de refacere a unor zone
afectate, de protejare a celor
existente a cãror valoare nu este
afectatã ºi de cooperare localã sau
regionalã în toate aceste acþiuni. 

Aceste caracteristici au
constituit argumentele care au
condus la declararea Deltei
Dunãrii, de cãtre Guvernul
României în 1990, rezervaþie a
biosferei, hotãrâre confirmatã, apoi
de Parlamentul României, prin
Legea nr. 82/1993. Valoarea
universalã a rezervaþiei a fost
recunoscutã prin includerea
acesteia în reþeaua internaþionalã a
rezervaþiilor biosferei (1990), în
cadrul Programului “Omul si
Biosfera” (MAB), lansat de
UNESCO în 1970, deoarece Delta
Dunãrii îndeplineste principalele
caracteristici ale unei rezervaþii a
biosferei: 

a) conservã exemple de
ecosisteme caracteristice ºi conþine
zone strict protejate, zone de
utilizare tradiþionalã a resurselor,
cum sunt, de exemplu resursele
piscicole sau stuficole ºi zone
tampon pentru a reduce impactul
activitãþilor umane; 

b) este un teritoriu sau o zonã
costierã/marinã în care oamenii
reprezintã o componentã integralã
ºi care este administratã pentru
obiective mergând de la protecþia
completã pânã la producþia
intensivã dar durabilã; 

c) este un centru regional pen-
tru monitoring, cercetare, educare
ºi instruire asupra ecosistemelor
naturale ºi administrate; 

d) este un loc unde factorii de
decizie guvernamentali, oamenii
de ºtiinþã, alþi factori de decizie ºi
populaþia localã coopereazã în
dezvoltarea unui program model
pentru administrarea teritoriului ºi
apei, pentru rezolvarea necesitãþilor
umane împreunã cu conservarea
proceselor naturale ºi a resurselor
biologice; 

e) serveºte ca simbol al
cooperãrii voluntare pentru
conservarea ºi utilizarea resurselor
pentru binele oamenilor de
pretutindeni. 

Din septembrie 1990,
Rezervaþia Biosferei Delta Dunãrii
a fost recunoscutã ca zonã umedã
de importanþã internaþionalã, în
special ca habitat al pãsãrilor de
apã, fiind inclusã între cele peste
600 astfel de zone dar situându-se

printre cele mai întinse dintre
acestea. 

Valoarea de patrimoniu natural
universal al Rezervaþiei Biosferei
Deltei Dunãrii a fost recunoscutã,
în decembrie 1990 prin includerea
a peste jumatate din suprafaþa
acesteia, în Lista Patrimoniului
Mondial Cultural si Natural. Elabo-
ratã de Comitetul Patrimoniului
Mondial în baza Convenþiei
privind Protecþia Patrimoniului
Mondial Cultural ºi Natural adop-
tatã de Statele Membre UNESCO,
în 1972, aceastã acþiune are rolul de
a proteja împotriva activitãþilor
umane cu efecte distructive zonele
a cãror valoare este importantã atât
pentru fiecare þarã cât ºi pentru
întreaga umanitate.

Sursa: 
http://www.ddbra.ro/rezerva

tia/delta-dunarii
Copyright 2007 - 2014

Rezervatia Biosferei - Delta
Dunarii
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Rezervaþia Delta Dunãrii: o comoarã
naturalã româneascã ºi universalã

Mulþi turiºti sosesc în Olanda pentru a
vizita Amsterdam. Însã, Olanda are multe
de oferit, odatã ce pãrãsiþi capitala.
Drumuri frumoase se intersecteazã, iar
panoramele sunt perfecte pentru ciclism în
zonele istorice ale þãrii. 

1. Proiectul Delta 
Proiectul Delta reprezintã o serie de

construcþii care au fost ridicate între 1950
ºi 1997 ºi se aflã în provinciile Zeeland ºi
Olanda de Sud. Scopul digurilor este de a
preveni inundaþiile provocate de Marea
Nordului. Proiectul Delta este format din
diguri independente, unele dintre sunt
deschise spre mare, iar în caz de furtunã se
închid. Alte diguri sunt închise în
permanenþã.  

2. Maastricht Vrijthof 
Vrijthof este cea mai cunoscutã piaþã

din Maastricht, un oraº pitoresc aflat în
partea de sud a Olandei. Principalele
atracþii din piaþã sunt Bisericã Sf. Servatius
ºi Catedralã Sf. Jan. În piaþã Vrijthof au loc
periodic festivale.  

3. Rijksmuseum 
Cel mai frumos muzeu din Amsterdam

este Rijksmuseum, ce a reuºit sã adune, de-
a lungul timpului, peste 7 milioane de
lucrãri de artã ºi tezaur. Din pãcate,
vizitatorii pot vedea doar o parte din
aceastã bogãþie culturalã. Muzeul este
deschis în fiecare zi, între orele 09.00 -
18.00. Copiii ºi studenþii sub 18 ani au
intrarea gratuitã, iar adulþii plãtesc 12.50
euro. Deþinãtorii de Amsterdam Pass
plãtesc 6.25 euro. 

4. Kinderdijk 
În Olanda existã peste 1.000 de mori

de vânt. Cel mai mare numãr de mori de
vânt se gãseºte lângã satul Kinderdijk.
Pentru a controla excesul de apã din
poldere (porþiuni de pãmânt aflate sub
nivelul mãrii), aici au fost construite 19
mori de vânt în 1740. În prezent, morile de
vânt se aflã într-o stare foarte bunã ºi sunt
o popularã atracþie turisticã din Olanda.  

5. Hoge Veluwe 
Parcul Naþional Hoge Veluwe este unul

dintre cele mai mari rezervaþii naturale din
Olanda. În interiorul parcului se aflã
muzeul Kröller-Müller, unde este expusã o
impresionantã parte din lucrãrile lui
Vincent van Gogh. Dacã doriþi sã exploraþi
parcul pe cont propriu, aveþi la dispoziþie
biciclete gratuite.  

7. Grãdinile Keukenhof 
Grãdinile Keukenhof sunt una dintre

cele mai cãutate ºi apreciate destinaþii
turistice din Olanda. Numeroasele specii
de flori sunt aºezate pe câmpuri largi,
grãdina fiind casa a peste 7 milioane de
lalale. Mândria grãdinilor Keukenhof este
laleaua ruseascã neagrã, Baba Yaga.
Grãdinile Keukenhof sunt deschise din
martie pânã la mijlocul lunii mai. 

8. Primãria oraºului Delft 
Primãria oraºului Delft este o clãdire în

stilul renascentist, aflatã în piaþa Markt,
vizavi de biserica Nieuwe Kerk. Planul
iniþial al clãdirii a fost creat de arhitectul
Hendrick de Kreyser, dar a suferit
numeroase schimbãri de-a lungul

secolelor.  

9. Insulele Frisian de Vest 
Insulele Frisian de Vest reprezintã un

lanþ de insule aflate pe coasta Mãrii
Nordului ºi continuã spre est,
transformându-se în Insulele Frisian de
Est. Insulele Frisian separã Marea
Nordului de Marea Wadden, prin niºte
munþi noroioºi. Insulele pot fi vizitate, doar
dacã sunteþi însoþit de un ghid avizat.
Bicicleta este cel mai bun mod de transport
pe insulã.  

10. Canale Leiden 
Leiden este un oraº istoric din Olanda,

cunoscut ca fiind locul în care s-a nãscut
pictorul Rembrandt, are cea mai veche
universitate din ºara Lalelelor ºi a
frumoaselor canale. Cele douã braþe ale
râului Rhine intrã în Leiden prin est ºi se
unesc în centrul oraºului, unde se aflã mai
multe canale mici. Centrul vechi al Leiden
dateazã din secolul XVII.    

Sursã: infoturism.ro 

10 atracþii fascinante din Olanda 
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TALON DE CONCURS
Poþi câºtiga un abonament ANUAL la ziarul VOCEA TA dacã vei

rãspunde corect la urmãtoarea întrebare:

Întrebare:

Cine este Ricky Dandel?

Rãspuns:
_______________________________________________

_______________________________________________

Nume__________________________________________; 

Prenume _______________________________________;

Adresa _________________________________________

Telefon ________________________________________;

40

Talonul va fi trimis pânã cel târziu ultima zi
a lunii în curs pe adresa redacþiei:

DACIA e.V., Petersauracher Straße 39, 90449 Nürnberg

Câºtigãtorul din 
numãrul trecut este

IOSEF DRAGOMIR,
MÖNCHENGLADBACH

Plãcintã imposibilã
Timp de preparare: 5 min
Timpul de gãtire: 60 min
Gata în: 1 ore, 5 min

Ingrediente
4 ouã
1/2 ceaºcã unt
1/2 ceaºcã fãinã
2 ceºti lapte
1 ceaºcã zahãr
1 ceaºcã fulgi de cocos
2 linguriþe vanilie

Preparare
Plãcinta imposibilã se numeºte aºa fiindcã pare sã-ºi formeze

singurã un blat crocant delicios, în timp ce mijlocul rãmâne moale ºi
cremos. E foarte uºor de fãcut. Iatã reþeta!

1. Se amestecã bine toate ingredientele. Se poate folosi un blender.
2. Se pune compoziþia într-un vas bine uns.
3. Se coace la 175 de grade timp de o orã sau pânã când se încheagã

mijlocul.
4. La final, deasupra se va forma o crustã, centrul va rãmâne

cremos, iar cocosul va forma un fel de topping.

Poftã bunã!

REÞETA LUNII

Þintaura (în latinã Centaurium umbellatum)
este o plantã medicinalã de culoare albastrã sau
roºie.

Popular se mai numeºte ºi þintaulã, fierea
pãmântului, iarba frigurilor, potroacã, þintaurã,
cintoaie, frigor, friguricã, ghinþurã, ghinþurea,
potrocea, potrocuþã, scãunel, scânteiuþã, taulã,
buruianã-de-friguri, cocoºei-de-grãdinã (pl.),
crucea-pãmântului, floare-de-friguri, fumãricã-
bãºicoasã, iarbã-de-curcã, iarbã-de-friguri,
sãfindei-de-câmp. 

Descriere
Este o plantã erbacee, perenã, creºte înaltã

de 10-40 cm cu o tulpinã erectã, cilindricã sau
cu coaste puþin proeminente, acoperitã de peri
abundenþi, care se ramificã doar în zona florilor.
Frunzele alterne, întrerupt imparipenate, sunt
formate din 5-9 foliole dinþate pe margini, între
care se gãsesc 6-10 foliole mici. Florile sunt ca
niºte steluþe cu cinci colþuri de culoare roz sau
violet. Fructul este o achenã. Planta creºte în
livezi ºi pe pajiºti în locuri umede ºi luminoase,
în zonele de munte pânã la o altitudine de 1000-
1200 m, în vii, în zonele defriºate, sub traseele
liniilor de înaltã tensiune. Se culege din iunie
pânã în septembrie. 

Þintaura este una dintre cele mai puternice
ierburi detoxifiante din flora medicinalã
româneascã. 

Boli care se trateazã folosind aceastã plantã: 
Febrã
Malarie
Lipsa poftei de mâncare
Pirozis
Tulburãri stomacale
Diabet
Boli de piele
Intoxicaþii alcoolice sau cu substanþe

chimice
Eczeme ºi pentru cicatrizarea rãnilor

(amestec de suc proaspãt, obþinut din þintaurã ºi
pãpãdie)

Ceaiul de þintaurã
Ceaiul de þintaurã, denumit Centauri herba,

se obþine din pãrþile aeriene înflorite recoltate
prin tãierea tulpinelor cu foarfeca sau cuþitul la
5 cm de la suprafaþa pãmântului. Uscarea se face
la umbrã, în buchete, atârnate pe sârmã sau

întinse în strat subþire. Se foloseºte sub formã de
infuzie.

Planta conþine principii amare cu structurã
secoiridoidicã, eritrocentaurina, xantone
polisubstituite, flavonoide, alcaloizi, lactone,
triterpene, acizi fenolici, ulei volatil, fitosteroli,
alcool cerilic, acizi graºi, substanþe minerale.

Infuzia de þintaurã mãreºte activitatea vezicii
biliare. Se bea câte o jumãtate de canã înaintea
meselor principale. 

SÃNÃTATE ADEVÃRATÃ DIN NATURÃ

Þintaura – una dintre cele mai
puternice plante detoxifiante

ZZiiaarr  ddiissttrriibbuuiitt  îînn  AAuussttrriiaa,,  BBeellggiiaa  GGeerrmmaanniiaa  ººii  OOllaannddaa

La locul de muncã,
se ajunge la o ame-
liorare a situaþiei,
dacã acceptaþi

discuþii lãmuritoare ºi reluarea
unor studii sau perfecþionãri.
Nativii vor renunþa la posturi
lipsite de importanþã socialã.

Cei care au cooperat
cu dumneavoastrã ºi
care încã susþin cã
fac acest lucru se

dovedesc adevãraþi escroci.
Trebuie sã fiþi permanent
vigilent pentru a nu fi pãcãlit.
Drumurile lungi ºi cãlãtoriile
peste hotare vã avantajeazã. 

Nativii sunt
cooperanþi ºi
deschiºi la orice
activitate care le

pune creativitatea la încercare.
Ei vor ceda în faþa persoanelor
iubite, ba chiar le vor face
concesii ºi adversarilor. 

Nativii plãtesc
scump faptul cã s-au
dãruit cu sinceritate.
Persoana iubitã se

dovedeºte rigidã, criticã ºi
bârfitoare. Echilibrul psihic este
fragil, iar Racilor nu le vine sã
creadã ca cei dragi îi
abandoneazã. Din punct de
vedere profesional, situaþia
rãmâne înfloritoare ºi acest
lucru îi ajutã sã se echilibreze
cât de cât. 

Se poate instala o
stare de teamã
n e j u s t i f i c a t ã .
Nativii îºi ascund

starea sub o alurã agreabilã ºi
amabilã. Sunt atraºi de cuvintele
de duh, de glume ºi de tandreþe. 

Nativii þin sã-ºi
dovedeascã din
plin competenþa, pe
plan profesional. Ei

îºi valorificã toate capacitãþile ºi
calitãþile personalitãþii lor ºi se
simt mari oratori. Luna aceasta
se risipesc toate neºansele, iar
falºii prieteni sunt, în sfârºit,
demascaþi. 

Aceºti nativi trãiesc
o stare de revoltã
continuã faþã de toþi
ºi de toate. Au

tendinþa de a-ºi exprima direct
pretenþiile financiare ºi obþin
mai mult din ce sperã. 

Pot sã aparã mici
g h i n i o a n e
referitoare la
achiziþionarea total

neinspiratã a unor obiecte. Toþi
din anturaj se mirã de accesele
de timiditate ale acestor nativi.
Acest comportament nu le este
caracteristic ºi va dispãrea
rapid. 

Nonºalanþa ºi plã-
cerea de a trãi s-ar
putea sã-i facã pe
nativi sã ia calea

spitalelor. Crizele biliare sau de
stomac pot reapãrea în orice
moment. Sunt avantajaþi toþi cei
care dau examene. La serviciu,
se normalizeazã relaþiile cu
colegii ºi cu ºefii direcþi. 

Pot apãrea
accidente banale,
dar invalidante.
E l e m e n t e l o r

mãrunte li se dã o importanþã
disproporþionatã. Nativi nu mai
suportã pe nimeni în preajma
lor, fiindcã s-au sãturat sã fie în
centrul atenþiei. 

Riscul pentru
sãnãtate care apare
luna aceasta ºi care

se manifestã printr-o erupþie sau
alergie se va dovedi de lungã
duratã. Nativii sunt solicitaþi din
punct de vedere profesional în
mai multe pãrþi ºi uneori nu prea
mai ºtiu cum sã facã faþã. 

Nu sunteþi atât de
avantajaþi cât spera
persoana, care se va
dovedi foarte

curând profitoare. Plini de ei,
aceºti nativi vor fi la sfârºitul
intervalului un pic vulnerabili,
pe plan afectiv. Ei vor sã
mascheze ezitãrile din acest
plan..



Vând apartament 2 camere decomandate -
suprafaþa utilã 50 mp -  Bucureºti, zona foarte
bunã -  Bucur Obor -(maximum 15 minute pânã la
Universitate) )  Toate facilitãþile în proximitate -
hipermaket Klaufand, Piaþa ºi Magazinul Bucur
Obor, vis-a vis de bloc exista ºcoala, grãdiniþã, 2
policlinici. Apartamentul este recent zugrãvit,
tâmplãrie termopan;  mobilã nouã /modernã.
Informaþii suplimentare - Tlf  0753-351.783 email:
echirita@hotmail.com

Vând casã cu curte ºi grãdinã 1500 m.p în
oraºul Agnita, jud. Sibiu, str. Mihai Viteazul nr 66.
Totul este renovat, 3 camere ºi bucãtãrie. Telefon:
0911 6588352

Schimb apartament cu 3 camere, 70 m.p.,
parter, balcon, cu aprobãri pentru spaþiu
comercial în Râmnicu Vâlcea, cu apartament în
zona Nürnberg ºi împrejurimi cu 2 camere. Tel.
015143464072, 0040.745.611.162.

Vând teren în Sibiu, ªura Mare, 1029 de
metri pãtraþi, teren cu toate facilitãþile. Situat în
Cartier de Case. Telefon: 0049 1711208253 

Închiriez apartament cu 2 camere în
Frankfurt am Main, complet mobilat  ºi utilat,
zonã centralã, în apropiere de gara centralã.
Relaþii la telefon:  015784523637 sau
015143435201. Rog seriozitate.

Vând casã în Reºita: 6 camere, 2 bãi,
încãlzire centralã gaz, curte, garaj, anexe, grãdinã
540 Mp. Ioan Draia. Telefon: +40744615904.

Închiriez apartament cu  2 camere în
Frankfurt am Main, complet mobilat ºi utilat.
Zonã centralã, în apropiere de gara centralã.
Telefon:  015784523637 sau  015143435201. rog
seriozitate.

Vând apartament 3 camere, parchet, 2
bucãtãrii, geamuri termopan, o baie, hol, coridor
lung, 2 boxe, garaj în curte, încãlzire proprie pe
gaz. Informaþii la telefon: 0257 281 996

Trupã muncitori, cãutãm de lucru în
Germania în domeniul demolãrii. Am mai lucrat
un an în Hamburg. Telefon: 0040 75862803.

Tâmplar, tapiþer, paturi, canapele,
fotolii,montaj parchet clasic, cu experienþã vastã în
România ºi strãinãtate,caut de muncã în domeniu
(sau ºi altceva,decent ) sau caut partener de afaceri
cu mic spaþiu propriu pentru a deschide un mic
atelier de mobilã -tapiþerie în Germania. Ma puteþi
contacta pe skype mario.mario1975 sau messenger
mario_cy1975@yahoo.com

Profesoarã de limba englezã cu experienþã
în predare în România ºi Germania, ofer ore
particulare de limba englezã pentru nivel de
începãtor, mediu ºi mediu-avansat. Informaþii la
tel. fix 0911 3150856 sau mobil 0178 5169460,  e-
mail miha_kopasz@yahoo.de, Nürnberg.

Colegiul femeilor de la MehrGeneration
Haus din Schweinauer Hauptstr. 31, vã pune la
dispoziþie cursuri de croitorie. Aici vã învãþãm
cum sã faceþi din hainele VECHI, NOI. Gratuit, în
fiecare zi de MARÞI între orele 17- 19. Contact:
Anemarie Hock, telefon: 0174 7188127.

Ofer servicii de manichiurã, pedichiurã la
domiciliul clientei, în Nürnberg, Fürth, Stein.
Telefon: 0175 8353537.

MUZICÃ LIVE pe gustul tãu!!!!
Aniversare, nuntã, botez, chef sau orice eveniment
, poate fi deosebit dacã este acompaniat de NOI.
Sunaþi la 01521 2247227.

Eºti pensionar, locuieºti în zona Nürnberg ºi
ai nevoie de o persoanã care sã te ajute la diverse
lucruri?Nu îþi cunoºti drepturile în Germania?
Vrei sã ai pe cineva care sã-þi facã clipele de
singurãtate mai frumoase? Ai nevoie de un
consilier în vederea integrãrii în sistemul social
etc? Noi ºi specialiºtii noºtri te putem ajuta. Este de
ajuns sã ne contactaþi ºi vom gãsi soluþia împreunã
( în limba maternã- românã) de a vã integra mai
uºor. Telefon: 0160 33 73 128-

Vrei o paginã web realizatã pe gustul tãu,
iar asta într-un timp scurt? Ai nimerit unde
trebuie! Telefon: 0160 3373128. Preþuri pentru
toate buzunarele! 

Tânãr 26 ani, doresc de lucru în domeniul
construcþiilor. Amenajãri interioare ºi exterioare
sau în agriculturã. Telefon: 004 0729582400

Tânãr, caut de lucru în Germania în orice
domeniu. Telefon 0040749225241 

Tânãr 32 ani, caut de lucru în orice
domeniu. Locuiesc în Nürnberg. Am lucrat ca:
electrician, tehnician sisteme alarmã, fotograf.
Înþeleg ºi vorbesc puþin germanã, dar vorbesc ºi
scriu foarte bine engleza. Telefon: 01522 9649376.
E.mail: danielflenchea@yahoo.com

"Adriana Touristik Gmbh" angajeazã
ºofer de autocar, part time, domiciliu în zona
Augsburg. Adriana.Touristik@yahoo.de, Telefon:
0177 65 83 836"

Doamnã, îmi ofer serviciile pentru îngrijit
bãtrâni sau în agriculturã. Telefon: 0175 907 12 10
Nürnberg.

Cetãþean român, doresc sã lucrez în
Germania la o familie. Ajutor în gospodãrie,
pãsãri, animale etc. Dacã e necesar  pentru menaj
pot veni ºi cu soþia. Vorbim puþin germana. Posed
permis conducere B,C.Tel: 0746144539 sau
0267708065.

Ai terminat o ºcoalã de moaºe? Cunoºti
limba românã ºi germanã bine? Avem nevoie de
dumneavoastrã! Telefon: 0160 3373128
Nürnberg 

Caut un loc de muncã în domeniul
fabricilor de producþie sau firmelor de curãþenie în
zona Nurnberg. Lb. germanã la nivel
conversaþional. Bozan Eugen Sebastian. Tel:
015141305791

Cãutãm urgent de muncã. Suntem doi
bãieþi cu vârsta de 27 ºi 28 ani, ºi acum ne
aflãm în Italia fãrã nicio ocupaþie.
1 ( Candidat). Mã numesc Bordea Vasile ºi
sunt din Piatra Neamþ ºi am 27 de ani. Am
lucrat în domeniul construcþiilor exterior ºi
interior ºi am urmãtoarele experienþe de 4
ani: finisãri, zugrãvie, rigips, plaster,
gresie, faianþã. Sunt foarte motivat în a
colabora cu voi pentru cerinþele
dumneavoastrã. Telefon: 0040 758628039
2 ( Candidat). Mã numesc Calestru Andrei
Cosmin ºi sunt din Petroºani. Am fãcut ªcoala
Profesionalã ºi am diplomã de sudor. Am 28 de
ani, permis de conducere categoria B (Luat în
Italia), am atestat european pentru magaziner în
fabricã ºi pentru uz de stivuitor. Dorec sã
colaborãm, având urmãtoarele experienþe în
domeniul construcþiilor: 5 ani montaj de plãci de
marmurã ºi polistiren pe exterior, de faþadã, sunt
capabil ºi de amenajãri interioare ºi
exterioare.Telefon: 0040 758628039.

Doamnã 41 ani din Würzburg caut de
muncã în domeniul curãþeniei, dimineaþa.
015166207380 Radoveanu Adriana.

Mã numesc Laura sunt cãsãtoritã ºi am doi
copii. Îmi doresc cu ardoare sã ajung în Germania
împreunã cu soþul sã îmi gãsesc de lucru orice,
undeva în gastronomie, soþul în domeniul
tâmplãriei deoarece este calificat în acest domeniu
ºi plus de asta, cunoaºte limba germanã. ªtiu cã nu
este uºor,  însã viaþa din România este greu de
descris in cuvinte! Dacã cineva cu suflet mã va
putea ajuta cu orice, chiar ºi cu un sfat, mã puteþi
gãsi la nr de tel: 0761800263 sau 0766844432 .         

Tânãr, 34 ani din Nürnberg, sudor
profesionist, caut de lucru în domeniu sau ºofer
pânã în 3, 5 t. Am cunoºtinþe medii de limba
germanã. Telefon: 0175 8353537.

Român, caut de lucru în Germania la ferme
sau instalaþii de  abºare, vopsitorie. Telefon: 004
0758 628039.

Tânãrã cu domiciliul în Nürnberg, caut de
lucru în domeniile: gastronomie, curãþenie,
îngrijire bãtrâni sau copii. Telefon: 0175 8353537.

ADV Allrond AG cautã ºofer profesionist
clasele CE. Cunoscãtor de limba germanã, nivel
minim. Telefon: 0172 9596897 sau e.mail:
ppb.adv@t-online.de

Doamnã 35 ani, serioasã, cetãþean româno-
german, îmi ofer serviciile pentru a ajuta bãtrânii
la: plimbare, cumpãrãturi, rezolvarea de
probleme la Instituþiile germane, consultanþe
psiho-sociale etc. Informaþii la numãrul de telefon:
0160 33 73 128

Suntem cinci tineri, absolvenþi de
Conservator, avem experienþã în domeniu ºi

formãm împreunã TARAFUL
NOSTALGY. Dorim sã încheiem contracte
pentru concetre oriunde în lume, cu ocazia
diverselor evenimente. Informaþii: Telefon:
0049 911 360 24 64, 0049 152 29148404. Ne
puteþi gãsi  ºi pe youtube sub numele de:

Taraful Nostalgy

LOCURI DE MUNCÃ

Tânãr 35 ani, cu experienþã în
domeniul construcþiilor, amenajãri ºi
finisaje interioare ºi exterioare, îmi
ofer serviciile în domeniu în zona

Nürnberg. Telefon: 0160 33 73 128 .
Calitate ºi comfort!

Doamnã cu studii psiho-sociologice.
Caut persoane care au nevoie de

consultanþã psiho-socialã, cu sau fãrã
dizabilitãþi din zona Nürnberg/

Erlangen/ Fürth. Sunt cetãþean român
ºi german, vorbesc ambele limbi bine.

Telefon: 0160 33 73 128.

SERVICII

Vând casã în Rm- Vâlcea, 124 m.p., 4
camere, complet mobilatã ºi utilatã.

Construcþie 2007, teren aferent 800 m.p.,
gard solid.  Preþ: 59.000 Euro. Informaþii

la telefon: 0049 160 33 73 128.

Schimb casã complet mobilatã ºi
utilatã în Copãcelu, judeþul
Vâlcea, 124 m.p locuibili,

dependenþe, teren 800 m.p, cu
apartament sau casã în zona

Nürnberg ºi împrejurimi cu 3-4
camere. Eventual plãtim diferenþa.

Tel. 0160 33 73 128.

IMOBILIARE
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Materialele din aceastã paginã sunt
publicitare. Rãspunderea pentru conþinutul

lor NU aparþine ziarului VOCEA TA.

Talon pentru abonament (valabil pentru Germania)

Nume_______________________________________; 

Prenume ____________________________________;

Adresa ______________________________________

_____________________________________________

Telefon _____________________________________;

Doresc un abonament la ziarul VOCEA TA pentru

6 luni          12 luni

(30 euro, transport inclus) (55 euro, transport inclus)

PLATA SE VA FACE ÎN CONTUL
DACIA e.V..

VR-Bank Nürberg
Konto: 1932497; BLZ: 760 606 18

Talonul va fi trimis pe adresa redacþiei:
DACIA e.V., Petersauracher Straße 39, 90449 Nürnberg
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Numai pânã la sfârºitul lunii AUGUST plãteºti un an ºi primeºti abonamentul un an ºi jumãtate.
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Familie de tineri, 30 respectiv 34 ani, cu un
copil, cãutãm urgent în zona Nürnberg câte un job
stabil pe o perioadã între minim 6luni-1an, în
domeniile: gastronomie, hotelier, restaurant, fabricã
de ambalat mezeluri, fabricã de conserve, murãturi
sau orice alt domeniu în care am putea lucra fãrã
drept de lucru (încã nu îl deþinem!). E bine venitã
orice ofertã decentã!!! Putem fi contactaþi la orice orã
la nr. de tel.015775185775.Vã mulþumim!

Caut loc de muncã  ca: Lagerarbeiter mit
Gablerstaplerschein, Mitarbeiter in
Industrieproduktion, küchenhilfe oder Barman, în
gastronomia italianã sau germanã. Telefon: 0151
20931404.

Caut loc de muncã pentru mine ºi fiul meu în
vârstã de 21 ani. A terminat liceul în domeniul
electric. Eu am 42 ani ºi am terminat liceul de
meserii. Momentan lucrez într-un restaurant la
Stuttgart. Telefon: 015143619133.

Doamnã 34 ani din Braºov. Caut loc de muncã
în domeniile: curaþenie, ajutor în bucãtãrie sau
îngrijire copii. Informaþii la telefon: 0163 4638763.

Tânãr 21 de ani caut urgent loc de muncã în
domeniul construcþii, ca ajutor sau orice alte munci
dure, la ferme sau orice altceva. Sunt un tânãr serios
ºi cu dorinþa de a lucra cinstit. Am condiþie fizicã
bunã, cunosc limba germanã la nivel de conversaþie.
De preferabil prin zona regiunii Hessen sau în
apropiere. Telefon: 015213547564.

Caut urgent loc de muncã ca spãlãtor de vase
sau femeie de serviciu în zona Frankfurt am Main
sau lângã. Mã puteþi contacta la numãrul de telefon:
015213547564

Bãrbat caut loc de muncã în construcþii sau
îngrijitor de animale sau în agriculturã. Rog
seriozitate. Telefon: 0911 7429052 sau 1051 2079331

Doamnã.  Caut loc de muncã ca îngrijitoare la
bãtrâni în Nürnberg sau împrejurimi. Rog
seriozitate. Telefon: 0911 7429052 sau 1051
207933114

Doamnã 43 ani, locuiesc în Germania, caut de
lucru în orice domeniu. Domiciliez în Höhr
Grenzhausen, am permis auto. Prefer în zonã.
Telefon: 015779590541.

Caut loc de muncã, ºofer profesionist A,B,C,E,
ospãtar barman, în construcþii, instalator sanitar ºi
termic, spaþii verzi, ajutor bucãtar. Numele meu este
Claudiu, telefon de contact 0034622830039 sau
0034942134088. Vorbesc limba româna, spaniolã,
italianã ºi puþin englezã. Vã mulþumesc!

Bunã! Suntem douã fete serioase cu vârsta de
23 respectiv 24 de ani,vorbitoare de limba germanã
la nivel de conversaþie (am fãcut un curs de limba
germanã 3 luni). Cãutãm un loc de muncã zona
Frankfurt am Main. Pentru început e bine venit
orice (ajutor în bucãtãrie, femeie de serviciu) sau
orice altceva decent! Ne puteþi contacta la numãrul
de telefon: 015213547564.

Femeie serioasã, 56 de ani, caut spre îngrijire
bãtrâni, preiau ºi funcþiile gospodãreºti, precum:
curãþenie, cumpãrãturi, etc. Doresc cazare ºi salariu
la înþelegere. Am cunoºtinþe de limba germanã,
începãtor. Mã puteþi contacta la Nr. Tel.: 0621-
7895893.

Sudor calificat, 3 ani ºcoala profesionalã în
domeniu construcþii metalice ºi maºini de ridicat, cu
experienþã 25 ani în România, 10 ani în Spania,
actualmente rezident în Spania, doresc foarte mult
loc de muncã în domeniu. Vã mulþumesc anticipat!
Telefon: 015253945176.

SALON COSMETIC - cautã cosmeticianã
româncã (cu diplomã în domeniu),  care sã aibã
experienþã în manichiurã, pedichiurã ºi cosmeticã.
Salariul este calculat la realizãri. Informaþii  la tel :
0157 88536398

FIRMÃ DE CURÃÞENIE - cautã persoane
cu experienþã  pentru curãþenie. Vârsta minim 30 de
ani. Informaþii la tel :  0157 84663115

Domn vãduv 66 ani român-ungar, stabilit în
Ge rmania, caut o doamnã serioasã între 60-70 de
ani pentru o relaþie serioasã ºi stabilã. Telefon:
015166235056

Doamnã drãguþã 1.70, 70 kg, 60 ani, doresc sã
cunosc un domn cu vârsta între 57-65 ani pentru
prietenie, bazatã pe înþelegere ºi respect reciproc.
Telefon: 015771784263. Vorbesc limba germanã ºi
românã.

Român 66 ani, stabilit în Germania- Stuttgart,
caut o partenerã pentru o relaþie stabilã, bazatã pe
seriozitate ºi respect reciproc. Telefon: 0152 169
27088.

Doamnã serioasã 65 ani, caut spre îngrijire
bãtrâni sau copii ( experienþã 45 ani educatoare).
Preiau ºi funcþiile de curãþenie, cumpãrãturi etc.
Cunoºtinþe minime de limba germanã. Doresc
cazare ºi salariu la înþelegere în zona Nürnberg.
Telefon: 0911 32 16 21 89 sau 160 5755898.

Doamnã 79 ani, româncã, locuiesc în
Mannheim, doresc sã cunosc o persoanã apropiatã
vârstei mele care vorbeºte limba românã pentru
petrecerea timpului liber împreunã. Telefon: 0157 87
33 27 04.

Domn  55 ani, 1,80 m, 82 kg, german,
nevorbitor de limba românã, caut o româncã între
40-50 ani, suplã, pentru o relaþie serioasã, eventual
cãsãtorie. Locuiesc în Bad Staffelstein. Telefon:
01522 1603200.

Doamnã drãguþã minionã, doresc sã cunosc
un domn cu vârsta între 60-70 ani pentru prietenie,
eventual cãstãtorie. Cunosc limba românã ºi italianã.
Telefon: 004 0721 933638.

Doamnã atractivã, modernã, minionã, 60 ani,
doresc sã întâlnesc un domn serios, care sã vorbeascã
limba românã, pentru o relaþie de prietenie, bazatã
pe înþelegere ºi respect reciproc. Telefon: 004 0721
711182

Cetãþean german- vorbesc limba românã, 38
ani, 1.80m, 76 kg, sportiv, din familie deosebitã,
serios, bun dansator. Iubesc înotul, muzica, filmele ºi
excursiile. Doresc pentru cãsãtorie o fatã (femeie)
serioasã ºi hotãrâtã pentru a face o familie. Condiþii:
slabã, pânã în 35 ani. Telefon: 0162 57 91 438 

Doamnã atractivã 46 ani, doresc sã cunosc un
bãrbat în vederea unei relaþii stabile ºi serioase.
Telefon: 015739173555.

Ardelean, cu cetãþenie românã ºi germanã, cu
vârstã peste 60 ani, 1,72m, 78 kg, caut o partenerã
serioasã pentru a ne oferi respect reciproc ºi care
doreºte o schimbare în viaþã, eventual cãsãtorie,a
proape de Stuttgart. Telefon: 0174 3164182

Domn 65 ani, român, stabilit în Germania,
caut o partenerã stabilitã în Germania pentru o
relaþie stabilã, bazatã pe respect reciproc. Telefon:
0151 21858148

Sunt român, cu cetaþenie austriacã, doresc sã
cunosc o partenerã cu simþul seriozitaþii, care sã dea
un sens frumos vieþii mele. Sunt zodia Leu, am
probleme cu aparatul locomotor, mã deplasez cu
cârje Telefon: 0043767/ 5840747 

Sunt o româncã în vârstã de 46 de ani ºi de 13
ani locuiesc în Germania. Dupã o cãsãtorie eºuatã de
9 ani cu un bãrbat german îmi doresc sã iau viaþa de
la început. Doresc sã cunosc un bãrbat serios care sã
vrea sã îºi schimbe ºi el viaþa. Ca zodie sunt Rac.
E.mail dorinaelama@ yahoo.de

Cetãþean român- 1,70 m, 75 Kg, 47 ani, serios,
munictor, fãrã obligaþii. Caut o partenerã pentru o
relaþie bazatã pe respect reciproc ºi prietenie,
eventual cãsãtorie. Preferabil sã fie între 36-45 ani,
slãbuþã. Telefon: 0151 45230 790-  (Mihail)-
München.

Doreºti sã ajuþi conaþionali de-ai tãi donând
lucruri care þie nu îþi mai trebuiesc, dar au ei o acutã
nevoie? Sunã ºi împreunã îi vom putea face fericiþi.
telefon: 0160 33 73 128

Ofer masã  ºi cazare gratuit unei pesoane de
sex feminin cu vârtsa între 40-60 ani, contra
întreþinerii gospodãriei în zona Frankfurt.
Informaþii la telefon: 069 880621

Radio R România  www.RadioR.eu , cu sediul
la Nürnberg cautã redactori muzicali din Germania-
în sistem de voluntariat.  Nu trebuie sã locuieºti în
apropiere. Este suficient sã doreºti a face parte din
echipa noastrã, iar de restul ne ocupãm împreunã
(iniþiere, programe etc) Telefon: 01522 9028 630

DIVERSE

Tânãr 45 ani, cetãþean german, 1.75, 85 kg,
caut o partenerã pe lângã zona Bamberg-

Erlangen- Nürnberg, care sã cunoascã limba
germanã pentru prietenie, eventual cãsãtorie.

Exclus cele materialiste ºi aventurierele.
Telefon: 0152 08251134 

MATRIMONIALE

Tânãrã 30 ani, caut spre îngrijire
bãtrân(ã) în zona Nürnberg. Nu
trebuie oferitã cazare ºi masã.

Telefon: 0160 33 73 128.
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Stimaþi cititori,
Pentru cã ni s-a cerut de mai multe ori sã înfiinþãm o rubricã de micã publicitate, vã oferim

oportunitatea de a ne trimite anunþul dumneavoastrã absolut gratuit. Vã aºteptãm!

Talon pentru anunþ gratuit 
- PENTRU PERSOANE FIZICE -

Nume___________________________________; 

Prenume ________________________________;

Adresa __________________________________

Telefon __________________________________;

Text anunþ:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

Talonul va fi trimis pe adresa redacþiei:
DACIA e.V., Petersauracher Straße 39, 90449 Nürnberg

sau scrieþi-ne anunþul dvs. pe e-mail: asii.romani@yahoo.com

Rubrica:

vânzãri-cumpãrãri     cereri-oferte muncã     matrimoniale     diverse

Doreºti sã faci parte din membrii
Asociaþiei DACIA e.V. din

Nürnberg? Eºti o persoanã cu
ambiþii ºi doreºti sã faci ceva
pentru comunitatea românã?

Atunci sunã la numãrul de
telefon: 0049 160 33 73 128 sau

scrie-ne pe adresa: asii.romani@
yahoo.com. Vom gãsi împreunã  o

metodã de a colabora!
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paginã sunt publicitare.

Rãspunderea pentru
conþinutul lor NU aparþine

ziarului VOCEA TA.
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