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UN AMBASADOR 
AL SPERANÞEI, AL
ROMÂNIEI ªI AL
PERSOANELOR CU
DIZABILITÃÞI DIN
LUMEA LARGÃ

Dragi cititori! Am ajuns sã vã dau o veste pe
care am vrut de ceva timp sã v-o împãrtãºesc,
dar nu am reuºit. Începând cu acest numãr, nu
numai cã vom avea mai multe ziare VOCEA
TA, dar am mãrit numãrul de pagini, am
introdus douã rubrici noi în ziar: „MUZELE
POEZIEI” ºi  „PSIHOLOGUL DE SERVICIU
”, iar din toamnã, intenþionãm sã mai inaugurãm
douã rubrici. Una de istorie: „ SÃ NU NE
UITÃM ISTORIA”, unde vom prezenta câte un
Domnitor român sau de altã naþionalitate ºi o
rubricã pentru copii: „COPILUL MEU

FRUMOS”, unde dumneavoastrã puteþi sã ne
trimiteþi la redacþie fotografia copilului, urmând
ca noi sã o publicãm. Aºteptãm, de asemenea sã
ne scrieþi ce perle mai spun copii
dumneavoastrã, iar pentru noile rubrici,
introduse deja: „MUZELE POEZIEI” ºi
„PSIHOLOGUL DE SERVICIU ”, vã invit sã
aveþi curaj pentru a vã publica versurile sau a vã
spune doleanþele. 

Nimic nu este mai frumos decât încrederea
pe care dumneavoastrã - cititorii ne-o acordaþi.
Am crescut frumos ºi acest lucru se vede din

ceea ce dumneavoastrã ne
scrieþi. Suntem lunã de lunã prezenþi în sufletele
fiecãrui cititor, iar noi încercãm sã dãm tot ce
avem mai bun.

Vã mulþumim cã existaþi! Vã mulþumim cã
ne iubiþi! 

În numele întregului colectiv redacþional vã
dorim o vacanþã plãcutã, cãlduroasã ºi liniºtitã.

Ne revedem, ca de obicei, la toamnã, în 15
septembrie cu veºti noi, mai odihniþi, plini de
idei ºi gânduri frumoase! 

Doamne ajutã!

BREF de Ionela van Rees- Zota

Ne revedem la toamnã!
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Zic sã citiþi câte ceva de prin þãriºoarã! Asta dacã nu aþi

fãcut-o deja.  Veºti bune ºi minunate, mai nou.... un fel de rãzboi

fraticid. Ne-au murit duºmanii, toþi ne iubesc, aºa cã de ce sã

nu ne sfâºiem între noi?!

Cam acum vreo doi ani s-a trezit unu’, Radu

Banciu�Branciu....ceva de genul, (prezentator pe la o televiziune

plãtitã cu pungi de „bani negri”) sã declare senin cã:

„româncele au mutre de curve”.

L-am întrebat politicos, la vremea respectivã, dacã în afarã

de: bunicã, mamã, nevastã, sorã, fiicã, mãtuºi.... ºi tot neamul

lui...n-a avut cumva interdicþie sã mai vadã ºi alte românce?! Cã

dacã doar asta a vãzut omul la viaþa lui, era scuzabil! 

În prostia mea am crezut cã asta va rãmâne singura

declaraþie...sã o numim cel puþin ciudatã...venitã de pe plaiurile

mioritice, atât de dragi nouã. Pentru cã.... vedeþi, cu toþii ne

iubim þara! România e minunatã, dar aºa cum spun realiºtii,

pãcat cã e locuitã!

Populatã este þãriºoara, ba chiar condusã de câte unii, de

exemplu fostul ministru al Transporturilor, Ioan Rus.

Cicã încercând sã-i cheme acasã pe fierarii-betoniºti, ca sã-

i facã lui  autostrãzile (ãlea de pe hãrtie!), ca metodã de

convingere a decis cã-i bine sã-i informeze pe românii de

pretutindeni cã dacã pleacã din þarã cei rãmaºi acasã, respectiv

nevasta ºi copiii acestora, “se transformã în“golani“, iar

nevestele în „curve“.

Mãi, sã fie! I-aº fi rãspuns ghiolbanului politic, dar nefiind

nevastã de fierar-betonist ºi neaflându-mã în þarã, zic sã citiþi

direct rãspunsul unei „curve“. E....la fix!

Conform cronicipebune.ro, românca noastrã, puternic

afectatã de vorbele ministrului, i-a explicat cât

de depravatã poate sã fie, mai ales cã lucreazã pe 10

milioane de lei vechi, întreþine un copil la ºcoalã ºi cu toate

acestea viseazã ca împreunã cu soþul ei, zidar în Italia, sã

îºi poatã construi o casã.

Plinã de ironie, românca se simte nevoitã sã îi explice

detaliat fostului ministru de câte ori face sex pe zi. 

Cu o sinceritate ieºitã din comun, femeia mãrturiseºte

cã face sex în grup în fiecare dimineaþã, când îºi duce

copilul la ºcoalã, fiind abuzatã din toate pãrþile, atât de

cãtre profesori cât ºi de directorul ºcolii, deoarece toþi i-o

„trag“ cum pot, de obicei cerându-i bani pentru cãrþi,

fondul ºcolii sau meditaþii, deoarece copilul nu are ºanse sã

treacã Bacc-ul sau examenele de clasa a VIII-a.

Nici la muncã, viaþa nu este mai uºoarã, acolo

practicând „sexul oral“ deoarece trebuie sã înghitã absolut

toate umilinþele la care este supusã de propriul ºef, care o

poate da afarã, dacã nu îi convine ceva. Pe lângã asta, este

imposibil sã avansezi într-o firmã, deoarece prioritate au cei

din partidul care conduce oraºul.

Dupã terminarea celor opt ore de

muncã, românca „curvã“, practicã din fire, se transformã

în masochistã, deoarece are tupeul de a merge

la senatorul pe care l-a votat sã-i cearã cãrþi gratuite pentru

elevi, lucru imposibil de realizat în România, aºa cã

senatorul interpreteazã rolul Dominatorului din „50 Shades

of Grey“, cãruia nu îi pasã. 

Ca ºi cum toate astea nu ar fi de-ajuns, seara, înainte

de culcare, „curva“ noastrã practicã ºi zoofilia, din

cauza animalelor pe care le-am votat sã conducã þara. sursa:

ro. blastingnews.com

Acum, cã am terminat cu curvãrãseala ºi golãnia, fãrã sã-

mi mai pierd timpul sã mai întreb despre beizadelele celor cu

bani, cei rãmaºi „acasã” ca sã fure statul, aceeaºi care se

autodenumesc „oameni de afaceri”, ( limba românã i-ar încadra

în terminologia “infractori”), exact când sã zic iar cã...haide!, a

trecut ºi asta, nu se va mai repeta...”Pac! La Rãzbelu!”...cin’

sã fie, cin’ sã fie?!

La naiba, Mircea Badea! Ei, asta e deja prea mult! Mircea e

un bãiat cu IQ, (cã-l simpatizezi sau nu e neimportant), de la el

ai ºi niºte pretenþii.  Merde!  

Ce spune realizatorul Antenei 3 are o fracturã logicã.

Cetãþeanul Badea e supãrat pe românii din afarã...cã l-au pus pe

Iohannis preºedinte ºi cã au zis cã “ºi-au luat þara înapoi”, adicã

din mâinile PSD-ului ºi ale lui Victor Ponta. 

Sã ne înþelegem puþin! Cred cã majoritatea românilor de

peste graniþe au preferinþe politice liberale sau de dreapta. Nu

sunt de stânga, asta e ideea. Cã unii înþeleg corect  de ce, cã alþii

o fac reflex, cã este ceva acceptabil  ca de facto ...altã discuþie.

Majoritatea zdrobitoare a voturilor din Diasporã sunt pentru

dreapta, pe asta mã bazez afirmând ceea ce cred.

Cred, de asemenea, cã este vorba ºi despre un idealism ºi

o naivitate a celor din afarã, în sensul cã noi chiar credem în

ideologie. Realitatea din teren, adicã de acasã, ne aratã cã

partidele politice din România nu au nicio ideologie, nu se

diferenþiazã cu nimic, ci sunt doar niºte grupuri de infractori,

care se ascund sub culorile: roºu, galben, portocaliu, verde.

Nimic mai mult, nimic mai puþin. Pe scena politicã avem ºi vreo

câþiva politicieni, vreo câþiva nemânjiþi, dar sunt prea puþini faþã

de o majoritate covârºitore.

Da, în toate statele existã corupþie, doar cã la noi procentul

este atât de mare încât nu mai putem vorbi demult despre un

fenomen, ci despre o „generalizare a metastazei”, asta ca sã

exprim exact procentul corupþiei. Cu timpul, chiar ºi noi, cei din

afarã, vom învãþa sã alegem oameni ºi nu vorbe, oameni...ºi nu

culori. Sã ne judece însã cei care iau gãleþi ºi zahar pentru un

vot....iar nu-i corect! Însã pentru ca ei sã ia pungi cu alimente,

în loc sã cãdem în aceeaºi capcanã ºi sã-i umilim, mai bine ne-

am gândi cine i-a fãcut sãraci? Ei sunt, poate, mama ta ºi mama

mea, iar cei ce i-au sãrãcit pe ai noºtri sunt aceeaºi care nu s-

au ocupat de nivelul trai al populaþiei, aceeaºi care te-au trimis

pe tine ºi pe mine „afarã”. Deci discuþia nu ar trebui sã fie între

românii din afarã ºi cei din þarã, ci între noi, noi toþi�.ºi ei!

De asta de la Mircea aºteptam mai mult! Nu-i mai

antibãsist Badea decât mine, doar cã ministru al

Transporturilor, primar al Bucureºtiului ºi propunerea  ca

preºedinte al þãrii �.toate astea au venit de acasã. Nu românii din

strãinãtate l-au pus pe Bãsescu pe scaunele astea, ci doar l-au

votat. 

Mircea Badea ºi românii din România sã ºi-l asume pe

Bãsescu. 80% e al lor ºi 20% al celor din afarã! ªi 20% e

justificat, dacã tot ai de ales între Bãsescu ºi Nãstase, Gioanã ºi

Bãsescu.  Asta e tot ce aþi putut da?! Vai vouã, vai nouã!

Revenind la cetãþeanul Badea, Mircea e supãrat cã românii

din afarã nu plãtes impozite în România, de parcã ºi-ar imagina

cã toate impozitele din þarã plãtite de familiile de pensionari

provin din veniturile acestora ºi nu din banii trimiºi din afarã. 

‘’Având în vedere cã sunt tot felul de facturi de achitat

la nivel public, mã gândesc dacã cei care spun cã ºi-au luat

þara inapoi nu plãtesc ºi impozite sau ºi-au luat þara înapoi

pe banii altora (...) Cã dacã þi-ai luat þara înapoi pe banii

altora nu prea e în regulã, zic eu. Sã mai spui cã þi-ai luat

þara înapoi, taci dracu’ din gurã, zic eu (...) Nu plãtesc

niciun impozit în România, dar au senzaþia cã dacã trimit

bani ºi cumpãrã biscuiþi de ei membrii familiei, e un act

eroic, suprem cetãþenesc’’, a declarat Mircea Badea. 

‘’Dacã eu produc la Tecuci 100 de lei ºi unul produce la

Londra 100 de lei, care este diferenþa între cele douã sute

de lei? Rãspuns: niciuna (�) Pentru cã acea sutã de lei nu

exista ºi ea atunci a fost produsã cãci ea nu exista. Unul a

produs-o la Tecuci, unul la Londra. Nu-i absolut nicio

diferenþã (�) ªi eu îmi cumpãr biscuiþi la mine în þarã, dar pe

lângã asta plãtesc ºi impozite’’, a mai spus Badea. 

Mircea Badea a declarat cã el plãteºte ‘’mulþi bani’’

statului român, pe care Administraþia Prezidenþialã îi

foloseºte pentru a-ºi cumpãra limuzinã.

Ulterior, Mircea Badea a postat un mesaj ºi pe

Facebook: ‘’Sunt un erou. Îi trimit bani lu’ mama în þarã.

Doresc sã fiu pupat în fund ºi divinizat pentru cã-i trimit bani

lu’ maaamaaa. P.S. Hai siktir!’’ sursa paginadepolitica.ro+

sursa: ro. blastingnews.com

Da, românii din afarã sunt eroi. Indiscutabil au o experienþã

în plus, de cele mai multe ori nu fericitã! Românii din þarã sun

eroi! Dacã ei rezistã într-un asemenea balamuc....chiar sunt

eroi!

Acum, cã ne-am lãmurit cã suntem un neam de eroi

oriunde ne-am afla, fãrã sã definim în ce naiba suntem eroi,

ajungând iar la impozitele lui Mircea ºi biscuiþii lui....in termeni

ecomonici banii veniþi din afarã se numesc „investiþii externe”

(ceea ce sigur ºtie Mircea!)  ºi, la capitolul investitori

strãini...românii din strãinãtate erau principalii contribuabili la

bugetul de stat, urmaþi de investiþiile austriece (între noi fie

vorba....tãierile ilegale de copaci, adicã!). Halal economie! 

Mai toate vilele ºi toate cele pe care le vedeai cã miºcã

cumva prin þarã, dragã Mircea, erau  fãcute de românii din afarã,

chiar dacã cel care plãtea muncitorul din construcþii, cumpãra

þigla sau plãtea impozitul la stat era bunicul sau mama, „curva

sau golanul”,(asta ca sã mã exprim ministerial!), a celui aflat

afarã, deci nu vorbim doar de biscuiþi. Dacã era vilã fãcutã de

român din România.... era sigur din bani furaþi de la buget, aºa

cã sã nu ne bucurãm! Mai bine din afarã!

Dacã am fi vorbit doar de biscuiþi ºi românii din afarã ar fi

fost cei mai importanþi investitori... am fi avut un PIB de

Banania! Sã nu ne certãm degeaba! Economia Europei e în

recesiune, românii s-au cam lecuit de investiþii acasã, traiul e

greu peste tot, aºa cã, în curând Mircea Badea va avea dreptate.

Vom trimite în þarã doar bani de biscuiþi!

ªtie cumva prietenul Mircea cam cât costã actele

consulare? El, în þarã, nu le plãteºte. Sunt gratuite! 

Aici cotizãm dublu, triplu faþã de toate celelalte state

europene. Ãstea ce naiba sunt, dacã nu tot impozite, deghizate

sub formã de servicii? Asta o fi diferenþa între biscuiþii tãi ºi ai

mei, Mircea Badea?

Poate Mircea sprijinã iniþiativa prin care nu ºtiu cine a

propus ca fiecare român din afarã sã plãteascã un impozit lunar

de 10 euro....dar nu ºtiu pentru ce?! Ca sã vin acasã...ºi sã n-

am drumuri? ªi de ce aº plãti eu, de aici, când sunt atâtea firme

româneºti intrate în insolvenþã, care n-au plãtit în viaþa lor un leu

statului român, deºi ºi-au desfãºurat activitatea pe teritoriul

României? 

Terminaþi întâi cu tot ce aveþi de încasat de la cei de acasã

care au furat ºi pe care VOI i-aþi pus în funcþie, în fotolii de

parlamentari, miniºtri ºi ºefi de partide ºi mai vorbim!

Urmãresc Antena 3. O tot vãd pe Dana Grecu chinuindu-se

în fiecare zi sã-mi arate despre România în care se poate! 

Dragã Dana....nimic nu poate fi rãu 100%. Sigur cã ºi în

România....câte ceva se mai  poate, câte ceva mai reuºeºte,

vreun om la 1000 mai are bun simþ, caracter, talent...Mã doare

sã vãd despre România în care se poate! E ca ºi cum aº vedea

un muribund care, cu ultimile puteri, slabit de vlagã, mai face

câte o miºcare spasmodicã. Hai sã vedem realitatea! E cumplit!

Cumplit de mare procentul rãului! Mã doare sã o aud pe Oana

Stancu chemând oamenii la protest, cerându-le sã empatizeze

cu pedeapsa nedreaptã a doamnei Rarinca, care a fãcut

puºcãrie degeaba, cerându-ºi înapoi banii ei, datoraþi de cãtre

ºefa Curþii Supreme, Livia Stanciu. Explicã Oana cã asta s-ar

putea întâmpla oricând ºi mie ºi þie ºi da, are dreptate. 

Sã iasã în stradã cine....Oana Stancu, când aproape toate

minþile luminate ale þãrii sunt afarã ºi mai toatã forþa de muncã

e împrãºtiatã pe toate meridianele? Cui te adresezi, Oana? Celui

1 la 1000 despre care vorbeºte Dana Grecu?

Fãceþi-vã curãþenie în curte, dragi români de acasã ºi lãsaþi

uitatul peste gard ºi aruncatul cu pietre pentru clipa când aveþi

a ne arãta ceva bun. 

N-a existat niciun articol pânã acum, venit din Diasporã, în

care sã fiþi chemaþi sã daþi socotealã, voi toþi cei care aþi rãmas

acasã. Nu v-a întrebat nimeni pânã acum: „Ce naiba aþi fãcut voi
cu þara, cât timp am lipsit noi?!” E bine cã un asemenea articol

n-a fost încã scris! N-avea rost, din simplul motiv cã þara nu e

nici în mâinile voastre, nici cei din afarã nu „ºi-au luat-o înapoi”,

aºa cum frumos declarã! Apropos, cine conduce þara aia? ªtie

cineva rãspunsul? 

Pânã nu e prea târziu�sã încercãm sã nu mergem pe

drumul care conduce spre populaþie sau indivizi, ci sã

continuãm sã ne considerãm un popor, Mircea Badea. De la

tine am niºte pretenþii!

Ioana Diaconu

EDITORIAL

Români de pretutindeni, cruciþi-vã!



Da, e vorba de Sibiu. O fi el,
conform statisticilor diverse, o
destinaþie din asta, „fascinantã”, deºi eu
îi spun „normalã” pentru un oraº
transilvan cu istoria ºi „averea” lui
turisticã, destul de slab exploatatã. Om
vedea noi, mai ales în zile de festival,
oameni fascinaþi de fascinanta
destinaþie care îºi fac poze pe la
arteziana din Piaþa Mare, mai ard o bere
sau un „meniul zilei la doar...” pe una
din terasele de pe „pietonala” plinã de
maºini, bicicliºti ºi motociclete”, o sãri
contorul care înregistreazã vizitatorii de
la muzeele oraºului, o suna jazz sau
rock sau alte genuri ne-comerciale prin
cafenele, dar un fapt e real: Sibiul e o
destinaþie ºi pentru cerºetori.

De felul meu, sunt un om oarecum
milos. Dar nu pot sã solidarizez cu
cetele acestea de oameni, voinici de
felul lor ºi mai ales apþi pentru orice
muncã, care profitã de bunãvoinþa sau
mila (uneori creºtinã, alteori num-aºa)
doar pentru cã ei au ales aceastã
ocupaþie. De ce spun asta ºi am mai
spus-o? Pentru cã sunt sãraci adevãraþi.
Care tac. Care se ruºineazã de faptul cã
nu au, dar se zbat sã îºi câºtige o
existenþã decentã, muncind, nu
abordându-te aproape imperativ „dã ºi
mie!”. De cum ieºi din casã, deja întri în
cercul lui „dã ºi mie”. Eu, când merg sã
arunc gunoiul la container, dacã am

þigara în mânã, o fumez aºa cum o
fumam în postul de santinelã, când
„satisfãceam” serviciul militar:
palmatã. Nu de alta, dar imediat aº fi
abordat cu „ºefu’ dã ºi mie o þigarã”.
„Dã ºi mie o þigarã” ori patru sau
cinci...

Dacã mergi pe stradã dupã
cumpãrãturi, „dã ºi mie” e un cuvânt
mai de ordine decât „salut, ce mai faci”.
Ori la intrarea în magazin, ori în staþia
de autobuz, ori pe trotuar. Bãrbaþi,
femei, copii. Întregi. Apþi de muncã.
Nederanjaþi, cel puþin deocamdatã. Au
ales Sibiul pentru cã, nu-i aºa, e o
destinaþie fascinantã ºi, ca orice

destinaþie fascinantã, gãzduieºte
oameni cu bani.

Veþi spune cã, da, o fi aºa pe la
periferie, pe la blocuri. Nu. ªi pe centru
e la fel. Încercaþi sã petreceþi, relaxat, o
orã la o terasã, oricare. E clar cã, în
ochii lor, tu, care stai la terasã sã bei o

bere sau sã mãnânci ceva rapid, acolo,
ai bani. Dacã ai bani, datoria ta
cetãþeneascã este sã-i dai ºi lui. Aºa cã,
într-o orã, eºti vizitat de minimum patru
valuri de apelanþi la mila publicã: „dã ºi
mie”. Ba pentru o pâine, ba pentru ceva
de mâncare („lapte pentru copil”)
chestii din astea, de subzistenþã. Cine e
mai sensibil la sentimente, dã. Ceilalþi o

dau pe „hai, lasã-ne” sau îi alungã cu un
simplu „nu”. Cã veni vorba de „nu”, nu
scapã nici grupurile de turiºti strãini.
Care se vor întoarce pe plaiurile natale
cu o impresie combinatã de „a fost
frumos la Sibiu, dar...” ªi nu ºtiu dacã
vor vedea detaliul cã domnii ºi
doamnele „sociali” au telefon mobil, iar
banii „de lapte pentru copil” sunt
deturnaþi pentru „bere la adult”.
Oricum, nu vã sfãtuiesc sã petreceþi
mult timp în zona gãrii, unde situaþia
meritã vãzutã, nu povestitã.

Înþeleg de ce Sibiul este „cea mai
fascinantã destinaþie” atât pentru turiºti,
cât ºi pentru cerºetori. Nu înþeleg însã
cine nu înþelege cã aceastã prezenþã
uneori chiar agresivã nu este beneficã
(adicã, tradus, „nu dã bine”) pentru
imaginea unui Sibiu aºa cum vrem sã
credem cã e: civilizat, occidental,
european, german.

ªi, înainte de a reacþiona la „dã ºi
mie”-ul celor de pe stradã, care ar fi apþi
pentru multe meserii care necesitã efort
fizic, gândiþi-vã cã puteþi da acei bani
persoanelor care chiar ar aprecia un
asemenea ajutor. Nu e greu, sunt
destule asociaþii filantropice care au
liste clare cu familii sãrace. Mãcar aºa
ºtii sigur cã de banii ãia daþi de tine se
cumpãrã pâine, nu bere ºi þigãri.

Dumitru Chiseliþã
http://www.tribuna.ro
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”…O luminã poþi sã fii, ca
stelele poþi strãluci / Rãspândind în
jurul tãu luminã de la
Dumnezeu…”

Suntem chemaþi sã fim luminã
în lume. Pentru a fi o luminã
trebuie sã fim curaþi, sã ne
consumãm pe noi înºine pentru a-i
încãlzi ºi lumina pe alþii, înseamnã
a avea în noi înºine izvorul luminii.
Pentru ca acest lucru sã se întâmple
în viaþa noastrã este nevoie de o
schimbare. Natura veche trebuie
rãstignitã împreunã cu
Hristos. Pentru ca lumina
Domnului sã strãluceascã în viaþa
fiecãruia din noi trebuie sã lãsãm ca
temperamentul nostru, compor-
tamentul, acþiunile ºi cuvintele
noastre sã fie scãldate în adevãrata
Luminã. Numai astfel putem
deveni o sursã de luminã în aceastã
lume. ”Voi sunteþi lumina lumii”
(Mate 5, 14) este o poruncã, dar
este ºi un mare privilegiu. Suntem
lumina lumii doar în mãsura în care

Iisus Hristos, Cel care este
adevãrata Luminã, locuieºte ºi
trãieºte în fiecare dintre noi. 

Aºa cum toate plantele se
întorc spre luminã, dorind sã
primeascã de la ea puteri
proaspete, dãtãtoare de viaþã, sã
tindem ºi noi întotdeauna cãtre
Luminã, sã nu rãmânem în partea
întunecatã a vieþii. Oricât de grele
ar fi suferinþele ce ne sfâºie
sufletul, oricât de mare ar fi
durerea care ne loveºte, sã nu
deznãdãjduim, ci, întotdeauna
întorcându-ne spre Luminã, sã
sorbim din ea puteri proaspete ºi
vigoare nouã pentrut a putea sluji
semenilor, aducându-le lumina ºi
cãldura iubirii ºi mângâierii
noastre. ªi sã nu uitãm cã lumina
este Hristos Însuºi, a Cãrui forþã
de atracþie este la fel ca cea a
soarelui pentru floare. El cheamã
sufletul din întuneric, ºi când
acesta vine la El, îl atrage tot mai
puternic, tot mai aproape de Sine,

îl face sã-L urmeze nedespãrþiþ ºi
sã fie ºi el luminã - rãsfrângere a
Luminii Sale. Astfel cu cât este
mai întuneric în jur, cu atât
strãluceºte mai puternic lumina
lui Hristos ºi sufletul luminat de
El duce fãclia Sa în locurile
întunecate.

Sã deschidem larg fereastra
sufletului nostru ca sã intre lumina
din belºug, sã intre Lumina cea
adevãratã, sã intre Împãratul
luminii, Hristos ºi sã alunge tot
întunericul greºelilor, pãcatelor ºi
patimilor noastre. Sã intre Lumina
ºi sã devenim fãpturi de luminã,
purtãtori ai luminii în lume, sã
avem sufletul ca o floare care se
înalþã spre lumina dumnezeiascã.
Sã iradiem în jurul nostru lumina
Lui Hristos, precum lumineazã
luna ºi stelele într-o noapte
întunecoasã. Sã-i ajutãm pe cei din
jurul nostru sã nu mai orbecãiascã
în bezna necunoaºterii de
Dumnezeu. ”Aºa sã lumineze
lumina voastrã înaintea oamenilor,
aºa încât sã vadã faptele voastre
cele bune ºi sã slãveascã pe Tatãl
vostru Cel din ceruri.”( Matei 5, 16) 

Cuvântul lui Dumnezeu ne
slujeºte drept fãclie pe calea vieþii.
El lumineazã drumul de sub
picioarele noastre, dându-ne

aceastã luminã în mãsura care ne
trebuie pentru a putea înainta în
siguranþã, pas cu pas, zi de zi, spre
þinta propusã. Nu întotdeauna
strãluceºte pentru noi soarele:
adeseori ne înconjoarã un întuneric
de nepãtruns, dar neprivind în
viitor, ci preocupându-ne doar de
prezent, întotdeauna primim de Sus
destulã luminã ca ziua de astãzi sã
fie limpede pentru noi.

Când trecem prin vremuri
lipsite de bucurie, apãsãtoare, sã nu
ne lãsãm pradã gândurilor
întunecate, ci în mijlocul acestui
întuneric, pãstrându-ne curajul, sã
tindem necontenit spre luminã ºi
prin pilda noastrã sã strãlucim cu
lumina puternicã a adevãrului ºi a
binelui. Pe toate sã le înfruntãm cu
iubire, cu bunãtate, cu rãbdare ºi cu
smerenie, iar întreaga noastrã
strãdanie sã fie sã privim spre
luminã, sã cucerim lumina. 

Atunci când noi înºine, sub
înrâurirea Dumnezeiescului Duh ,
revãrsãm în jur dragoste,
milostivire ºi pace, fiecare cuvânt al
nostru, fiecare privire a noastrã îi
poate îmbãrbãta pe semenii noºtrii,
transmiþându-le ceea ce ne dã Tatãl
Ceresc pentru ei. Sufletul simplu ºi
bun este cãutat de toþi, toþi se
odihnesc întru el, se apropie de el

fãrã teamã, fãrã bãnuieli. Acest
suflet trãieºte cu pace lãuntricã ºi
este într-o relaþie bunã cu toþi
oamenii ºi cu întreaga zidire. Sã
învãþam sã trãim astfel încât
privirea sã ne fie îndreptatã
întotdeauna cãtre luminã… cine
iubeºte Lumina merge spre
Luminã, ºi Lumina se rãsfrânge în
el  – iar lumina este Hristos, care a
spus: ”Eu sunt Lumina lumii; cel ce
Îmi urmeazã Mie nu va umbla în
întuneric, ci va avea lumina
vieþii.”(Ioan 8,12)

Sã luãm de la Dumnezeu odatã
cu lumina ºi bucuria Lui cea
desãvârºitã, ºi astfel vom ajuta cu
toþii sã rãsarã Soarele Dreptãþii
întru toatã puterea ºi slava lui
Dumnezeu! Sã fim purtãtori ai
luminii lui Dumnezeu, rãsfrângere
a dumnezeieºtilor Sale raze! Sã
pãstrãm mereu aprinsã ”candela”
din inima noastrã prin credinþã,
nãdejde, fapte bune ºi iubire! Cãci
dacã este credinþã în Dumnezeu ºi
iubire toate se împlinesc!

Dragi cititori Bunul Dumnezeu
sã vã dãruiascã lumina Sa neziditã
ºi sã vã lumineze sufletul ºi calea în
viaþã astfel încât sã luminaþi într-
adevãr oamenilor din jur ca o stea
într-o noapte întunecoasã! 

Adriana-Lucia Ciugudean
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„Cea mai fascinantã destinaþie” pentru cerºetori
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NÜRNBERG — Martorii lui Iehova,
vorbitori de limba românã din Germania,
vor þine congresul anual în perioada 17-19
iulie 2015 pe stadionul Grundig din
Nürnberg. Fiecare este invitat cu cãldurã.
Mottoul acestui an este: „Sã urmãm
exemplul lui Isus!”

„Isus Cristos, fondatorul creºtinis-
mului, este în general considerat cel mai
influent ºi mai important om care a trãit
vreodatã”, afirmã Werner Fleischer,
purtãtorul de cuvânt al congresului.
„Martorii lui Iehova sunt creºtini. În
calitate de creºtini, suntem pe deplin
convinºi cã Isus ne-a lãsat un model cum
sã ne trãim viaþa. Congresul «Sã urmãm
exemplul lui Isus!» va analiza viaþa lui

Isus, aºa cum ne este ea prezentatã în
Biblie. El evidenþiazã cum oricine —
indiferent de provenienþã, de stil de viaþã
sau de religie — poate trage foloase
practice din exemplul lui Isus ºi din

învãþãturile sale. Unul dintre momentele
importante ale programului va fi
cuvântarea-cheie de vineri dimineaþã.
Tema este: «În el sunt ascunse toate
comorile înþelepciunii».”

Pânã la data începerii congresului,
Martorii lui Iehova se strãduiesc sã le
ofere tuturor o invitaþie personalã.
Intrarea este liberã, congresele Martorilor
lui Iehova fiind susþinute în întregime din
donaþii. La programul biblic în limba
românã se estimeazã cã vor asista circa
1 500 de persoane. Simultan va avea loc ºi
un congres în limba germanã pe acelaºi
stadion, la care sunt aºteptaþi 9 100 de
vizitatori. Congresul din Nürnberg face
parte dintr-o serie de circa 5 000 de

congrese care vor avea loc pânã în
ianuarie 2016 în 92 de þãri. La nivel
mondial existã 8 milioane de Martori al
lui Iehova,organizaþi în peste 115 000 de
congregaþii.

Informaþii suplimentare:
Articolul: „Sã urmãm exemplul lui

Isus! Congresul pe 2015 al Martorilor lui
Iehova”: http://www.jw.org/ro/martorii-
lui-iehova/congrese/

Material video: Reportaj despre con-
gresele internaþionale:http://www.jw.
org/ro/martorii-lui-iehova/congrese/
mater ia l -video-repor ta j -congrese-
internationale/

Media contact regional: Werner
Fleischer, telefon +49 162 292 6022.
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Despre Vasile Stoica, temerarul român
care a strãbãtut 70.000 de  km într-un scaun
cu rulant s-a scris atât de mult ºi de frumos,
încât stai sã te întrebi ce ar mai fi de adãugat
în cazul lugojanului infestat cu microbul
cãlãtoriilor solitare. Rãsfoind jurnalul
expediþiilor realizate de Vasile Stoica, lumea
întreagã - cu continentele, þãrile, oraºele,
strãzile ºi peisajele ei spectaculoase ºi variate
- þi se dezvãluie dintr-o altã perspectivã
impresionantã, neobiºnuitã, perspectiva
lumii vãzute dintr-un scaun cu rotile.  

Vasile Stoica a avut îndrãzneala de a
face înconjurul lumii, de unul singur, într-un
scaun rulant adaptat. În aceste condiþii, a
ajuns, din Europa, pânã în Asia, din America
de Nord ºi pânã în Africa parcurgând, în
perioada  mai 1998 - mai 1999, 36000 de
km. Datoritã perseverenþei ºi dorinþei de a-ºi
depãºi limitele cu orice preþ, a intrat, în anul
2001, în „Cartea Recordurilor” parcurgând,
în 24 de ore, cea mai lungã distanþã realizatã
de o persoanã aflatã într-un scaun cu rotile. 

Pe americani i-a uimit, în 2003 cu
performanþa de a strãbate celebra Route 66,
de 3945 kilometri, în exact 66 de zile, iar

zece ani mai târziu a traversat Europa,
alegând douã trasee diferite pentru dus ºi
întors, cu intenþia de a ajunge la Capul Nord. 

Trebuie sã reþinem cã maratonistul
român efectueazã aceste expediþii susþinând,
într-o manierã neobiºnuitã, prin exemplul
personal, cauza persoanelor cu dizabilitãþi ºi

dreptul acestora de a avea o viaþã
independentã. Fire aventurierã ºi tenace
acesta a reuºit sã implice în proiectele lui atât
oficialitãþile locale, diferitele asociaþii, cât ºi
pe pasionaþii sporturilor pe douã roþi
împreunã cu alte persoane cu nevoi speciale
demonstrând cã evoluþia personalã ºi
realizarea celor mai nebuneºti proiecte nu se
pot împiedica niciodatã sau aproape
niciodatã  de existenþa sau apariþia unui

handicap fizic grav, dacã ºtii unde vrei sã
ajungi, cum sã procedezi ºi mai ales dacã
reuºeºti sã îþi faci prieteni care sã te susþinã în
realizarea obiectivelor tale îndrãzneþe.

În aceastã varã, Vasile Stoica a dat
startul unei noi aventuri turistice. De data
aceasta se îndreaptã cu handbike-ul spre

Strasbourg, efectuând aceastã cãlãtorie - în
cadrul Proiectului „O Europã fãrã bariere”
susþinut de Consiliul Naþional al Dizabilitãþii
din România – cu scopul de a sensibiliza
oficialitãþile din România ºi din þãrile
europene în legãturã cu necesitatea
accesibilizãrii instituþiilor, cãilor rutiere ºi
transporturilor în funcþie de nevoile
persoanelor cu mobilitate redusã. Locurile
pe care le viziteazã, oamenii pe care îi
întâlneºte ºi experienþele prin care trece sunt
imortalizate de eroul nostru prin intermediul
unor fotografii sugestive. Unele dintre
acestea surprind, pe lângã peisajele
încântãtoare, detalii ale clãdirilor, strãzilor ºi
mijloacelor de transport accesibilizate
întâlnite prin oraºele ºi locurile pe care le
strãbate.  Jurnalul sãu fotografic constituit pe
parcursul cãlãtoriei spre oraºul francez -
unde sunt localizate clãdirile Parlamentului
ºi Consiliului European dar ºi Curtea
Europeanã a Drepturilor Omului - va fi o
mãrturie în imagini a ideii cã în þãrile, unde
cetãþenii sunt respectaþi, indiferent de
statutul lor social ºi starea de sãnãtate, au fost
proiectate instituþii publice, strãzi, centre
comerciale sau de altã naturã perfect
accesibile tuturor oamenilor, inclusiv celor
cu mobilitate redusã.

Odatã ajuns la la Strasbourg, Vasile
Stoica, va transmite oficialitãþilor europene
un dublu mesaj, în limba românã ºi în limba

englezã, referitor la faptul cã problema
accesibilizãrii ne priveºte pe toþi: cetãþeni
români sau europeni, persoane cu dizabilitãþi
sau perfect sãnãtoase. 

Sã îi urãm, aºadar, mult succes în
cãlãtoria pe drumuri europene ºi sã susþinem
împreunã cu Vasile Stoica  mesajul1 de
accesibilizare transmis Europei întregi,
conºtientizând importanþa rezolvãrii acestei
probleme, care ar permite persoanelor cu
handicap sã se deplaseze independent, având
acces nemijlocit la spaþiile educaþionale,
culturale, sociale ºi comerciale din
localitãþile în care trãiesc, îºi desfãºoarã
activitatea sau pe care doar le viziteazã2.  

Liliana Moldovan

1 MESAJ CÃTRE EUROPA conceput de
Consiliul Naþional al Dizabilitãþii din
România : Toþi actorii implicaþi în
accesibilizare sunt conºtienþi de importanþa
ºi dimensiunea accesibilitãþii pentru a
permite persoanelor cu handicap sã trãiascã
independent ºi sã participe la toate
domeniile vieþii. Din pãcate, în România s-a
fãcut foarte puþin în acest domeniu, iar
barierele care impiedicã persoanele cu
dizabilitãþi sã trãiascã liber ºi demn sunt
departe de a fi înlãturate. Prin vocea
prietenului nostru, Vasile Stoica, dorim sã
atenþionãm factorii de decizie din România
ºi din Europa, cã accesibilitatea este o
cerinþã imperativã a Convenþiei ONU, iar
toleranþa faþã de barierele din calea noastra
nu trebuie sã mai existe. Sã ne unim vocile,
pentru eliminarea barierelor! 
Nimic despre noi fãrã noi!

2 Surse : 
h t t p : / / o b s e r v a t o r u l . r o / Z i a r -

O n l i n e / V A S I L E - P L E A C A - L A -
STRASBOURG/2170/

http://adevarul.ro/locale/timisoara/foto-
vasile-stoica-plecat-lugoj-intr-un-scaun-
rotile-capul-nord-apropie-cercul-polar-
1_5220a6cac7b855ff562b3c21/index.html

https://www.youtube.com/watch?v=nH
EJK2aOW-8

Martorii lui Iehova îi invitã pe toþi românii din Germania:
Congresul pe 2015 „Sã urmãm exemplul lui Isus!”

UN AMBASADOR AL SPERANÞEI, AL ROMÂNIEI ªI AL
PERSOANELOR CU DIZABILITÃÞI DIN LUMEA LARGÃ



Constantin Sperneac-Wolfer s-a nãscut
în “vestul civilizat” de pe malul Begeului, în
Timiºoara, iar destinul sãu actual – acela de
bãnãþean, cetãþean român ºi german, membru
al comunitãþii europene – începuse sã se
contureze încã din copilãrie. Pe atunci, prin
anii  ´60, Banatul mai pãstra ceva din
diversitatea monarhiei austro-ungare, aºa cã
el a avut ºansa sã creascã într-un mediu
absolut multicultural ºi sã vinã în contact cu
limbi ºi culturi diferite – maghiara, sârba,
ceha, germana, idiº, etc. De când se ºtie, pe
Sperneac-Wolfer l-au fascinat depãrtãrile,
necunoscutul, noul, de aceea de la bun
început, dar ºi în plinã perioadã ceauºistã – cu
toate cã nu trecuse niciodatã graniþa înainte
de anii ‘90 – s-a simþit ca un european avant-
la-lettre, convins fiind cã va gãsi pânã la
urmã, “lumea largã” pe care o descoperise în
lecturile sale filosofice ºi la care visa. Totuºi,
odatã ajuns în Germania, dupa revoluþia din
România – la care a luat parte direct – nu a
aflat acelaºi spirit larg european, cultivat în
Timiºoara sa natalã.

O.C. - La ce vârstã v-aþi decis cã doriþi
sã studiaþi dreptul ºi de ce? Unde aþi studiat
ºi în ce perioadã? De ce v-aþi orientat spre
avocaturã? V-a influenþat cineva în
alegerea profesiei? Cine a fost modelul dvs.
ca student ºi apoi, ca tânãr avocat?

C.S.W. - Cred cã în cazul meu, alegerea
profesiei este oarecum legatã de spiritul
oraºului în care m-am nãscut. La 18 ani, când
trebuia sã le comunic pãrinþilor – absolut
îngrijoraþi de dezorientarea mea profesionalã
din acel moment – ce anume intenþionez sã
studiez dupã liceu, nu aveam încã un rãspuns.
Nu ºtiam decât douã lucruri, dar le ºtiam
foarte bine. În primul rând, voiam sã fiu cât
mai departe de casã! Iaºiul m-a salvat atunci.
În acest oraº exista una din cele patru facultãþi
de drept din þarã, iar distanþa faþã de
Timiºoara era de aproape 16 ore de mers cu
trenul. În al doilea rând, nu vroiam sã
îmbrãþiºez o meserie prin care sã fiu obligat
sã intru în partidul comunist sau sã mã aflu la
dispoziþia altora, oameni ce ar putea sã-mi
impunã cum sã trãiesc ºi sã gândesc. La
vremea respectivã, în România dictaturii
comuniste, o singurã meserie îþi permitea o
relativã libertate profesionalã ºi intelectualã –
avocatura. Aceastã profesie era consideratã
ca un bibelou de porþelan, de care de fapt, nu
ai nevoie, dar pe care îl pãstrezi, pe de o parte,
ca sã nu zicã lumea internaþionalã cã tocmai
România nu are un sistem juridic
independent, iar pe de altã parte, ºi ca “ladã
de gunoi”, ce permitea “trecerea pe linie
moartã” a celor care se poticniserã în sistemul
politic existent. Când am terminat facultatea
la Iaºi ºi am început sã profesez ca avocat în
Rãdãuþi, la 24 de ani, eram unul dintre puþinii
ºi printre cei mai tineri avocaþi veniþi direct de
pe bãncile ºcolii. Cei mai mulþi dintre colegi
– la fel ºi în alte barouri – erau foºti
jurisconsulþi, judecãtori, procurori, miliþieni
cu stagii de drept la fãrã frecvenþã, care
avuserã ghinionul de a nu fi plãcut cuiva din
partid ºi prin urmare, fuseserã direct
catapultaþi la “lada de gunoi” a avocaturii, asa
cum se spunea în jargonul acelor ani.

O.C. - Ce s-a întâmplat dupã absolvirea
facultãþii, cum aþi evoluat? Ce specializãri
aveþi? În ce constã job-ul pe care îl faceþi în
prezent?

C.S.W. - Dupã Rãdãuþi, au urmat alþi ani
de avocaturã la Lugoj ºi Timiºoara, unde
lupta pentru clienþi, ºi prin asta vreau sã zic
lupta pentru existenþã, era extrem de grea
pentru stagiarii fãrã “pile” ºi relaþii, cum eram
eu. Plafonul maximal de câºtig era limitat pe
lunã, la suma fabuloasã pe atunci, de 3.000,
00 de lei, dar nu exista un plafon minim de
încasãri – capitalism pur! Nu atât în
studenþie, ci fiind avocat stagiar, am învãþat
ce este foamea, nereuºind uneori sã-mi câºtig
nici mãcar banii pentru bucata de pâine din
ziua respectivã sau ca sã-mi plãtesc gazda.
Dar eram liber ºi aceasta conta; liber sã
profesez o profesie liberalã fãrã clienþi, sã
citesc cãrþi pe care nu le citea nimeni, sã
umblu în naturã, lucru care nu interesa pe
nimeni, sã iubesc la modul deschis, acolo
unde ceilalþi cãutau doar avantajele unei
poziþii sociale adecvate. Atunci am învãþat cã
în viaþã, lucrurile cele mai minunate le
primim de fapt, gratis. Imediat dupã
Revoluþie – dupã ºapte ani de avocaturã în
România – am fost tentat sã intru în viaþa
politicã, dupã ce, în sfârºit, mi-am vãzut
împlinit visul cãderii dictaturii comuniste.
Am fost printre primii care încã în zilele în
care se trãgea la Timiºoara, am participat la
întâlnirile Partidului Liberal,
ce se þineau pe atunci într-o
cãmãruþã dosnicã dintr-o
clãdire dãrãpãnatã din
cartierul vechi. Îmi
închipui cã poate aº fi
avut ceva ºanse sã
avansez în viaþa politicã –
cel puþin, la nivel local ºi
regional. Participasem
nemijlocit la Revoluþie, nu
eram membru de partid,
fãcusem parte din diferite
grupãri, sã le
spunem dizidente,
cum era cea a
“Dialogului” din
Iaºi, unde
scriam în
t i m p u l
s t u d e n þ i e i ,
fusesem de
câteva ori convocat ºi ameninþat cu represalii
de securitate, în Rãdãuþi ºi Timiºoara etc. Mi-
am dat însã seama, imediat, cã nu un succes
politic de scurtã duratã, ci doar o pregãtire
profesionalã serioasã este adevarata mea
ºansã sã mã împlinesc ca om ºi ca
profesionist. Am hotãrât, aºadar, sã fac
studiile juridice în Germania, cu atât mai
mult cu cât urmasem – ca singurul elev
român – ºcoala generalã cu limba de predare
germanã ºi eram în stare sã înþeleg textele de
specialitate. Când am început al doilea studiu
în Mannheim, m-am axat pe dreptul
administrativ ºi constituþional, materii
juridice care au contribuit la transformarea
Germaniei în doar câteva decenii dupã
rãzboi, într-o þarã democraticã ºi stabilã
economic, aºa cum îmi închipuiam eu atunci,
România postrevoluþionarã. La aceasta s-a
adãugat dreptul ecologic, reprezentând o altã
aplecare a mea spre naturã ºi drumeþii. Din
pãcate, dacã vroiam sã rãmân pe o astfel de
specialitate ca avocat, dupã terminarea
studiilor, ºansele sã-mi întreþin familia ºi cei
doi bãieþi erau minime, având în vedere
preþurile extrem de reduse, prevãzute pe

atunci, în tariful avocaþilor germani. Cu toate
cã am fãcut practica în calitate de procuror ºi
judecãtor, respectiv am lucrat ca stagiar în
administraþia publicã, mãrturisesc cã spiritul
liberal, adus din Timiºoara m-a inspirat ºi de
aceastã datã ºi, în cele din urmã am decis sã
renunþ sã mai caut un post în justiþie sau
administraþie, continuând în liberala
avocaturã. La 35 de ani, câþi aveam dupã
absolvirea celui de-al doilea an de studii de
drept, ºansa de a gãsi un job, ca avocat
angajat, era atunci ca ºi astãzi, aproape nulã;
iar fãrã experienþã profesionalã, nici o bancã
nu mi-ar fi finanþat deschiderea unui birou
privat de avocaturã. A trebuit sã mã
reprofilez pe materii noi ºi foarte speciale –
dreptul impozitelor, drept financiar,
comercial, etc. Am continuat sã studiez, sã
învãþ, sã mã perfecþionez, atât în Germania –
în Mannheim, Heidelberg ºi Tübingen – cât
ºi în strãinãtate – în Anvers ºi Rotterdam. În
cele din urmã, am fost angajat la cel mai mare
ºi mai important birou de avocaturã din
Germania, la momentul respectiv. Experienþa
unui birou internaþional cu peste douã mii
cinci sute de avocaþi angajaþi, având sedii din
Tokyo pânã în Shangai, Milano, Praga,
Londra ºi Bucureºti! Am avut ocazia sã învãþ

enorm, dar ºi sã-mi vãd þara natalã de pe
“celãlalt mal”, însoþind investitori

marcanþi, în România. Am lucrat
apoi, într-un birou de avocaturã

britanic internaþional “Lovells”,
tot în Frankfurt, pânã când am
preluat conducerea

departamentului juridic al unui
birou de experþi contabili ºi în

taxe, de mãrime mijlocie, din cea
mai frumoasã regiune a

Germaniei, Baden. În 2004,
m-am “privatizat”,

deschizându-mi un
birou în oraºul visurilor
ºi al cãrþilor mele de
adolescent: Baden-
Baden. Menþionez doar
cã în acest oraº – fosta
capitalã de varã a
Europei în secolele
trecute – se gãseºte

capela mortuarã a ultimului domnitor al
Moldovei – Sturza, capela aparþinând
Mitropoliei Moldovei ºi în care se þine în
mod tradiþional, slujba ortodoxã în limba
românã. În sfârºit, gãsisem amestecul ideal
cãutat de atâþia ani – cultura, natura, spirit
naþional sãnãtos.

O.C. - Este adevãrat cã doar cei bogaþi
apeleazã la serviciile unui avocat specializat
pentru a-ºi întocmi testamentul? Mai mult
decât atât, este opþionalã prezenþa
avocatului atunci când vine vorba de
întocmirea testamentului? Este la modã în
ziua de azi sã îþi întocmeºti testamentul on-
line? Cât de sigurã este aceastã procedurã?

C.S.W. - În Baden-Baden, desigur, cã ºi
clienþii au un anumit nivel ºi în consecinþã,
tema întocmirii unui testament este deosebit
de interesantã, atât ca materie, cât ºi ca
onorariu. Dar clientul meu ideal nu este
neapãrat cel bogat, ci cel internaþional, care
îmi oferã posibilitatea de a mã ocupa de
aspecte juridice noi. Acesta este ºi motivul
pentru care ofer consultanþã în domeniul
testamentelor în mai multe þãri, în special
clienþilor care au avere sau domiciliul în

Germania, respectiv avere în strãinãtate, dar
ºi românilor din Germania, cu avere
moºtenitã în România. Atunci când mã refer
la consultanþã în acest domeniu, înþeleg nu
doar redactarea unui testament, ci ºi
consultanþã legatã de aspectul impozitului pe
moºtenire, împãrþirea averii, vânzarea
acesteia, desfãºurarea de procese legate de
moºtenire, etc.

O.C. - Ce face de obicei, un executor
testamentar? Ce rãspundere moralã
presupune calitatea de executor
testamentar? Ce avantaje au cei care
apeleazã la serviciile unui executor
testamentar specializat? Aþi trecut ºi prin
momente mai stânjenitoare, mai
complicate, la deschiderea unei moºteniri?

C.S.W. - Este adevãrat cã una dintre
calificãrile mele ºi în consecinþã, unul din
titlurile protejate profesional purtate de mine,
este aceea de executor testamentar. Aceasta
înseamnã cã sunt însãrcinat de defunct,
respectiv de instanþa competentã, sã îi
folosesc averea dupã moarte, conform
voinþei sale. Poate fi vorba de înfiinþarea unei
fundaþii sau de gestionarea unei firme pânã la
majorat, atunci când copiii moºtenitori sunt
încã minori sau de împãrþirea moºtenirii
conform ultimei voinþe a defunctului.

O.C. - Vorbind despre contracte, cât de
veridic este faptul cã o singurã virgulã poate
da loc la interpretãri diferite într-un
contract? Ce ne puteþi spune despre urmã-
rile ambiguitãþii limbajului contractual,
cum ar fi folosirea lui “ºi,” “sau,”
“fiecare”? Cum comentaþi ambiguitatea
sintacticã într-un contract? Care sunt cele
mai frecvente greºeli pe care le-aþi întâlnit în
ceea ce priveºte întocmirea unui contract?

C.S.W. - Cea mai frecventã greºealã –
mai ales privind activitatea firmelor
româneºti în Germania – este aceea de a nu
face nici un contract sau de a folosi contracte
tipizate, care nu se potrivesc în nici un fel.
Costurile de proces ºi mai ales, riscul de a
pierde, sunt de câteva ori mai mari decat taxa
plãtitã la început unui avocat specializat sã
întocmeascã un contract bilingv, cu toate
clauzele necesare. Principiul meu este acela
de a evita procese în viitor, prin redactarea
unor contracte viabile, în care se regãseºte
voinþa pãrþilor.

O.C. - De cât timp vã ocupaþi de
falimentul firmelor ºi câte cazuri soluþionaþi
cu aproximaþie lunar/anual? Aþi publicat
ceva în acest domeniu? Cât dureazã ºi în ce
constã procedura de declarare a
falimentului unei firme?

C.S.W. - Este adevãrat cã am dreptul,
mai bine zis privilegiul, de a fi admis în listele
de sindici cu titlul de administrator/lichidator
al instanþelor din Heidelberg, Mannheim ºi
Ludwigshaven, dar mãrturisesc cã evoluþia
bunã a economiei germane pânã la începutul
acestui an a fãcut ca materia restructurãrilor
de firme ºi a fuzionãrilor sã fie mai
interesantã ºi mai lucrativã decât lichidarea
lor, aºa cã, acesta este domeniul în care am
fost activ cu precãdere, în ultima perioadã.
Dacã actuala crizã va conduce la falimente ºi
care vor fi consecinþele, va trebui sã întrebãm
un oracol.

Continuare în numãrul viitor

Interviu realizat de Octavian Curpaº,
Phoenix, Arizona
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Un român erudit – avocat de succes în Germania (I)



iulie - septembrie 2015 Pagina 8 ZZiiaarr  ddiissttrriibbuuiitt  îînn  AAuussttrriiaa,,  BBeellggiiaa  GGeerrmmaanniiaa  ººii  OOllaannddaa

Ionela van Rees- Zota (I.v
R-Z) : Cine este Florin
Rostariu, când ai ajuns în
Germania ºi ce te-a
determinat sã rãmâi aici?
Florin Rostariu (F.R.): Cine

este Rostariu Florin? Un român
de 36 de ani, iubit de unii (puþini),
invidiat sau antipatizat de alþii
(puþini) ºi ignorat total,
neinteresant pentru alþii (foarte
mulþi). Deci, sunt parte din
majoritate. Sunt ceea ce fac, ceea
ce simt, ceea ce gândesc, ceea ce
trãiesc. Iar aceste elemente se
schimbã destul de des, pe mãsurã
ce se miºcã numãrãtoarea inversa
(aka viata).  M-am nãscut în
oraºul Orºova, judeþul Mehedinþi.
Am trãit cea mai mare parte a
vieþii în Orºova ºi Bucureºti
(alternativ). Sunt grafician
amator, viitorul meu se mãsoarã
mereu în proiecte fotografice ºi
dezvoltãri. Acum mã ocup de
editare foto, aici incluzând
proiecte media online,

promovarea istoriei fotografice
româneºti ºi alte asemenea
lucruri importante. Am o
moºtenitoare, se numeste Amelie
ºi îmi doresc sã fie mai bunã
decât mine, în toate. Îmi place sã
citesc ºi sã cãlãtoresc, mi se pare
cã devin mai deºtept, înþeleg

lumea mai bine (sau mãcar îmi
pun noi întrebãri fãrã rãspuns).
Vârsta mea socialã este mai micã
decât vârsta psihologicã ºi, din
pãcate, mai micã decât vârsta
biologicã, cel mai probabil
(adicã, simt ºi gândesc mai mult
decât un tânãr de 27 de ani, dar
din pãcate ºi anatomia mea este
poate mai bãtrânã decât este
cazul. Nu am grijã de mine pe cât
ar trebui – nu cã aº merita foarte
tare… În Germania am ajuns în
anul 2010, determinat fiind de
dragostea pe care am purtat-o
unei femei, formând o familie.

(I.v R-Z): ªtiu cã în
România eºti foarte
cunoscut. Ne poþi spune (în
mare)cum?  
(F.R.): Foarte cunoscut este

mult spus, sunt cunoscut , datoritã
proiectului „Istorie în Culori”
(care s-a nãscut prin cooperarea
cu un prieten din Craiova, Dragoº
Andreescu) ºi ColoRostariu,
unde editez fotografii istorice din

alb negru în color, prin tehnicã
numitã colorizare. La început a
fost doar un hobby, dar încet-
încet a luat amploare ºi am ajuns
la zeci de mii de vizualizãri pe
sãptãmânã în mediul online. Am
ajuns în presã, în diverse ziare
româneºti importante sau mai

puþin importante. 
(I.v R-Z):  Care sunt
realizãrile tale de pânã
acum? 
(F.R.): O mare realizare este

familia apoi, pe plan profesional ,
diverse colaborãri cu diferite
edituri din România, Editura
Corint, unde am colaborat la
editarea cãrþii Copii Regelui, o
carte a cãror coperþi sunt cu
familia regalã a României,
Regele Ferdinand 1, Regina
Maria împreunã cu copii ºi care
am reuºit sã-i transform în culori.
De asemenea, cu editura Filos am
colaborat la editarea color a unor
fotografii cu medici celebrii
antebelici ºi interbelici, un proiect
în care va apãrea un album color
cu Colecþia Costicã Acsinte, una
dintre cele mai mari colecþii
fotografice istorice româneºti.
Lucrãrile mele sunt cam peste tot,
în ºcoli, în Mânãstiri, în unitãþi
militare, pe timbre poºtale, în
televiziune ºi aºa mai departe.   

(I.v R-Z): ?tiu cã îþi place
arta fotograficã. Cum ai
ajuns la acest hobby? 
(F.R.): Simplu. Îmi plac

oamenii, natura, pictura. Toate
acestea le pot uneori comprima
într-o fotografie. 

(I.v R-Z): Se poate trãi din
arta fotograficã? 
(F.R.): În ziua de astãzi este

cam dificil, aparatele
profesionale sunt acum la
îndemâna oricui. Trãim în era
digitalã care este mereu în
miºcare. Este greu sã te
evidenþiezi ca fotograf în zilele
noastre, dar nu imposibil. 

(I.v R-Z) Dacã ar fi sã
enumeri trei lucruri pe care
nu le-ai fãcut, dar îþi doreºti
sã le faci, care ar fi acestea? 

(F.R.): Este doar unul, aº
vrea sã arãt ºi românilor de aici ºi
nu numai românilor , Istoria în
culori .    

(I.v R-Z): Cum se înþelege
pasiunea pentru arta
fotograficã cu familia? 
(F.R.): Foarte bine, soþia mã

susþine de foarte multe ori, mã
consult cu ea dupã ce am realizat
o lucrare.  

(I.v R-Z): O zi normalã din
viaþã lui Florin Rostariu
cum aratã? 
(F.R.): Fotografie, familie,

din nou fotografie ºi Calculator .  
(I.v R-Z): Ne poþi spune
dacã fetiþa ta a moºtenit din
talentul tatãlui ei? 
(F.R.): Sper cã da, deºi are

doar trei ani, are înclinaþii spre
picturã ºi bineînþeles de la vârsta
de un an deþine ºi un apãrat foto
cu care uneori mã copiazã .Sper
sã moºteneascã dragostea pentru

artã ºi oameni.    
(I.v R-Z): Unde ºi cum poþi fi
gãsit pentru cei care doresc
sã te contacteze? 
(F.R.): În Nürnberg , asta

este clar , pe facebook sub
numele de Rostariu Florin, pe
paginile de facebook
ColoRostariu ºi Istorie în Culori,
pe internet www.colorostariu.
wordpress. com 

(I.v R-Z): Un gând pentru
cititorii noºtri? 
(F.R.): În primul rând aº dori

sã le transmit salutãri tuturor
cititorilor. Mã bucurã faptul cã
am avut ocazia sã împãrtãºesc cu
dumneavoastrã o parte din
pasiunea mea, arta fotograficã.  

Ionela van Rees – Zota
Membru Uniunea

Ziariºtilor Profesioniºti din
România ºi Deutscher

Verband der
Pressejournalisten

Interviu cu Florin Rostariu- graficianul
care a dat culoare fotografiilor seculare

Regele Mihai la câteva luni de viaþã, în 1922

Jules Verne

(nume complet

Jules Gabriel

Verne) (n. 8

februarie 1828,

Nantes, Franþa -

d. 24 martie

1905, Amiens,

Franþa)

Arsenie Boca (n.

29 septembrie

1910, Vaþa de

Sus, Hunedoara -

d. 28 noiembrie

1989, Sinaia)
Rãmâne ºi trece-

Ion Luca Caragiale

România la sfârºitul anului 1917, un pitic

român stã de vorbã cu un soldat german



Liliana Moldovan(L.M.): - Încep
acest dialog cu mulþumiri pentru
faptul cã aþi acceptat sã realizãm acest
interviu. Sunteþi o femeie extrem de
frumoasã care trebuie admiratã mai
ales  pentru dorinþa ºi curajul de a
depãºi multe obstacole ºi a trece peste
tot felul de prejudecãþi, continuându-
ºi cariera de fotomodel, urmând
facultatea de psihologie ºi devenind
mamã, în ciuda faptului cã vã
deplasaþi într-un scaun rulant.  Unde
aþi gãsit puterea de a merge mai
departe? Cine v-a sprijinit în lupta cu
destinul neprietenos?

Magda Coman (M.C.): - Zâmbesc
de fiecare datã când mi se adreseazã o
astfel de întrebare. Cred cã puterea se aflã
în fiecare dintre noi. Dumnezeu dã forþa
necesarã fiecãrui om, acesta reuºind sã se
ridice indiferent cât de greu i-ar fi, mai
ales dacã e înzestrat cu o dozã suficientã
de voinþã ºi perseverenþã. În plus,
sprijinul l-am primit întotdeauna din
partea familiei ºi din partea tuturor celor
care mã iubesc ºi au rãmas alãturi de
mine indiferent de circumstanþele în care
destinul m-a adus ºi de provocãrile cu
care am fost nevoitã sã mã confrunt.

L.M.: - Povestiþi-ne câte ceva
despre experienþa ca fotomodel în
Germania?

M.C.: - Experienþa ca ºi fotomodel
în Germania a însemnat ºansa de a crede
din nou în mine. Activitatea de
fotomodel în aceastã þarã m-a readus în
lumea din care destinul mã expulzase cu
brutalitate. Am pozat timp de 3 ani în
aceastã þarã ºi am colaborat cu mari
fotografi din Dortmund ºi Düseldorf
participând la castinguri cu modele
perfect sãnãtoase, castinguri pe care le-
am câºtigat, de cele mai multe ori.

Am ajuns sã pozez chiar ºi într-un
mare studio foto din Düsseldorf, de unde
s-a lansat ºi Claudia Schiffer atunci când
ºi-a început activitatea de fotomodel iar

retrãirea emoþiilor de la acele sesiuni
fotografice le resimt ºi acum cu
intensitate. Pentru mine faptul cã am
reuºit sã redevin fotomodel aflat într-un
scaun rulant a însemnat enorm.

L.M.: - Cum de nu aþi optat
pentru continuarea carierei în
Germania?

M.C.: - Am continuat sã lucrez
intens ca fotomodel în Germania pânã în
momentul când am aflat cã sunt
însãrcinatã. Dar am pus copilul pe primul
plan ºi mi-am dorit sã îi acord toatã
atenþia din lume în aºa fel încât sã se
simtã pe deplin iubitã ºi protejatã.

L.M.: - Intenþia de a urma o
facultate a apãrut dupã sau înainte de
ajunge fotomodel în Germania?

M.C.: - Imediat dupã ce am pãrãsit
spitalul ºi am ajuns acasã mã obseda un
singur gând acela de a-mi continua
studiile ºi de a încerca sã trimit niºte
fotografii pentru a vedea dacã îmi pot
relua cariera de model în altã þarã. Din
fericire am reuºit sã îmbin ºcoala cu
cariera astfel am urmat facultatea de
Psihologie ºi în acelaºi timp am
continuat sã profesez mergând mereu în
strãinãtate atunci când eram chematã
pentru diferite joburi.

L.M.: - Ce amintiri v-a lãsat
perioada studenþiei? V-aþi simþit de
multe ori  discriminatã?

M.C.: - Îmi amintesc perioada
studenþiei ca pe ceva frumos datoritã
colectivului minunat pe care l-am avut ºi
grija colegilor mei de a mã ajuta zilnic sã
urc pe treptele facultãþii. Totodatã
facultatea a însemnat un tur de forþã fiind
total inaccesibilã pentru posesorii de
scaun rulant. M-am simþit discriminatã
din acest motiv dar mai ales dupã o
întâmplare nefericitã în care colegii mei
au cãzut cu scaunul rulant pe trepte.
Întâmplarea a ajuns ºi la urechile
decanului, care a decis sã fiu obligatã sã
dau toate examenele într-un birou aflat la
parterul clãdirii. Desigur, decanul a
considerat cã îmi oferã o facilitate, în
realitate pentru mine a însemnat o
umilinþã. Pentru cã, de fapt, nu îl interesa
cum ajung zilnic în sãlile unde se þineau
cursurile ºi seminarile. În schimb m-a
extras din colectivul colegilor mei, atunci
când se dãdeau examenele, fãrã sã îi
pese, cã eram obligatã sã îmi dau
examenele într-un birou de secretariat
unde se perinda multã lume iar eu nu
beneficiam de liniºtea  necesarã pentru a
mã putea concentra. Cu toate acestea am
terminat facultatea cu media 9, 50 iar azi
pot spune ca am învins practic sistemul

unei instituþii de învãþãmânt care nu se
gândeºte deloc la accesibilizare ºi la
nevoia persoanelor cu dizabilitãþi de a
studia ºi de a se putea integra ulterior pe
piaþa muncii.

L.M.: - Când ºi cu ce scop aþi
înfiinþat  Asociaþia „Open Your
Heart”?

M.C.: - Dorinþã de a înfiinþa aceasta
asociaþie cât ºi numele ei mi-au venit în
minte încã din perioada în care, timp de
un an ºi jumãtate, am fost þintuitã într-un
pat de spital, încercând, împreunã cu
medicii, sã fac tot ce se poate pentru a
rãmâne în viaþã. Observând suferinþa
oamenilor bolnavi, suferinþã pe care pânã
atunci nu o cunoºteam în mod direct, mi-
am promis cã, dacã într-o zi voi reuºi sã
mã ridic îmi voi dedica viaþa sprijinirii
semenilor mei. Astfel, în 2013 a luat
naºtere Asociaþia „Open Your Heart”
care are ca scop fundamental schimbarea
imaginii persoanelor cu dizabilitãþi din
România cât ºi respectarea drepturilor
acestora.

L.M.: - Câþi membrii are ºi ce

condiþii trebuie îndeplinite de cei care

doresc sã facã parte din aceastã

asociaþie?

M.C.: - Asociaþia „Open Your
Heart” are deocamdatã doar membrii
fondatori plus participantele de la „Atipic
Beauty”, utilizatoare de scaun rulant care
iau parte la defilarea de modã organizatã
la acest eveniment. În cadrul asociaþiei
nu am stabilit condiþii stricte de înscriere
iar pe aceastã cale vreau sã îi anunþ pe toþi
oamenii care doresc sã facã parte din
aceastã asociaþie ori preferã sã participe
ca voluntari la activitãþile noastre sã îmi
scrie pe contactul de e-mail:
openyourh@ymail.com.

L.M.: - Anul trecut aþi organizat
un eveniment neobiºnuit, „Atipic
Beauty”, un fel de concurs de
frumuseþe pentru femeile în scaun
rulant. Ce ecouri a avut aceastã
manifestare, atât în presã, cât ºi la
nivelul comunitãþii? Cum aþi reuºit sã
o finanþaþi?

M.C.: - „Atipic Beauty” este o
campanie ce include o serie de
evenimente de modã care sã se
desfãºoare anual sau cu o frecvenþã mai
ridicatã. Show-urile aduc pe podium
modele în scaun rulant. Fiecare model
este însoþit pe podium de o persoanã
publicã/vedetã autohtonã. Astfel, s-a
evitat unilateralitatea în cadrul acestui
proiect nefiind un proiect de tipul “ei
versus noi”, ci s-a creat, de la bun început
ideea de coeziune, de integrare ºi

acceptare reciprocã. „Atipic Beauty” este
un eveniment unic în lume ºi este
înregistrat ca brand. Existã în alte þãri
evenimente destinate persoanelor cu
dizabilitãþi, dar conþinutul este diferit, în
sensul cã promoveazã structura unui
concurs de Miss. Am ales aceastã formã
de promovare,  „Atipic Beauty”,
deoarece  am considerat cã societatea
româneascã nu este pregãtitã sã adopte
tiparul acþiunilor de acest gen desfãºurate
în alte þãri unde oamenii sunt
familiarizaþi cu incluziunea socialã a
persoanelor cu dizabilitãþi. Finanþarea
acestui eveniment este susþinutã de
diferiþi sponsori ºi colaboratori, iar
gãsirea unor parteneri receptivi este
destul de dificilã. Nu voi ascunde faptul
cã îmi este foarte greu sã le captez atenþia
ºi sã îi fac sã înþeleagã cã dincolo de
aceastã „cosmetizare” care conferã
campaniei un aparent aer de eveniment
Fashion, ascunde de fapt, asistãm la un
eveniment cu un evident scop social ºi
comunitar. Este vorba de încercarea de a
trage un semnal de alarmã ºi de a arãta
cât de mare este nevoia persoanelor cu
dizabilitãþi de accesibilizare urbanã ºi
instituþionalã. Faptul cã acest eveniment
este foarte mediatizat ºi a avut un ecou
pozitiv asupra societãþii, mã determinã sã
cred cã organizarea campaniei „Atipic
Beauty” meritã continuatã.

L.M.: - Aveþi în vedere ºi o ediþie
viitoare?

M.C.: - „Atipic Beauty” a ajuns la
cea de-a 6 ediþie iar urmãtorul eveniment
va avea  loc în data de 7 iulie 2015, la
Sibiu, marcând deschiderea Festivalului
de modã „Feeric Fashion Days”. Meritã
sã menþionez cã „Atipic Beauty”,
considerat cea mai sensibilã prezentare
de modã din România, este  o
manifestare ineditã organizatã ºi
susþinutã de Fundaþia „Mitichi” ºi
Asociaþia „Open Your Heart”.

L.M.: - Pe mine mã impresio-
neazã faptul cã aþi decis sã deveniþi

mamã, în România, în condiþiile în
care aveþi nevoie de un scaun rulant
pentru a vã deplasa. Cum aratã
experienþa maternitãþii din aceastã
perspectivã? Care sunt marile ei
provocãri ºi bucurii?

M.C.: - Experienþa maternitãþii a
fost grea mai ales din cauza medicilor din
România care nu sunt suficient de bine
pregãtiþi pentru a prelua astfel de cazuri
de sarcinã. În þãrile strãine se face o
anumitã educaþie ºi consiliere în acest
sens iar persoana cu dizabilitãþi este
sfãtuitã sã aibã o familie ºi sã ducã o viaþã
cât se poate de independentã ºi normalã
în cadrul cãreia  sã aibã familie ºi copii.
Mulþumesc lui D-zeu cã azi am o fetiþã
de 6 ani, pe nume Rahela. Cred din tot
sufletul cã ea este atât minunea mea cât
ºi cea mai mare realizare de pânã acum.
Mulþumesc, cu acest prilej, medicului
Pruna Silviu, un om extraordinar, un
specialist de excepþie, care m-a ajutat sã
aduc pe lume acest copil sãnãtos la
Spitalul Municipal.

L.M.: - Ce speranþe aveþi în
legãturã cu implicarea autoritãþilor în
ameliorarea situaþiei persoanelor cu
dizabilitãþi din România? 

M.C.: - Sper din tot sufletul cã
autoritãþile din România sã
conºtientizeze care sunt nevoile
persoanelor cu dizabilitãþi ºi într-o bunã
zi, sã schimbe atât infrastructura
localitãþilor, în sensul accesibilizãrii lor,
cât mai ales sã se respecte drepturile
acestor persoane demonstrând  cã
România este o þarã europeanã unde nu
numai cã persoanele cu probleme de
deplasare au drepturi „pe hârtie”, ci
acestea sunt respectate ºi aplicate cu
responsabilitate. Îmi doresc sã vãd mai
ales o schimbare la nivelul mentalitãþii
colective a societãþii româneºti ºi aºtept
ca oamenii sã se schimbe, sã devinã mai
buni, mai iertãtori ºi mai iubitori faþã de
semenii lor.

Liliana Moldovan

AM ÎNVINS PRACTIC SISTEMUL UNEI INSTITUÞII DE ÎNVÃÞÃMÂNT
SUPERIOR CARE NU SE GÂNDEªTE LA ACCESIBILIZAREA SPECIFICÃ
PERSOANELOR CU MOBILITATE REDUSÃ
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- Interviu cu Magda Coman -
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Am mers prin oraº sã mã conving cã
trãim într-o altã Românie, aºa cum mi s-
a spus la televizor ºi cum mulþi pierde-
varã de pe facebook au afirmat. Unii care
nu se izbesc de adevãratele probleme.

Cã doar stau cu pãrinþii pânã la 40 de
ani sau merg pe afarã sã-ºi rupã ºalele ºi
sã mãnânce celebrul sandviº cu douã felii
de pâine ºi între ele altã felie de pâine.
Dar ei sunt deºtepþi, plini de drepturi ºi,
normal, anticomuniºti.

Chiar dacã habar nu au ce e aia.
Genul care urlã dupã ajutoare de ºomaj
sau pensii de handicap, dar fumeazã ºi au
iphoane. Cã, deh, aºa e cool.

Cu speranþa cã odatã cu ridicarea noii
Românii au dispãrut asistoantele de
farmacie, locul lor fiind luat, normal,
doar de adevãrate profesioniste, deschid
uºa unui loc în care se vând
medicamente.

Am avut de ales între trei farmacii.
Cã doar sunt una lângã alta. De cât de
grav bolnav e poporul ãsta. 

Aveam cu mine reþeta unei rude.
Reþetã electronicã, bineînþeles. Mândria

CNAS-ului. Ruda asta a mea e bãtrânã ºi
nu se poate deplasa prin noroiul tolerat cu
multã seninãtate atât de autoritãþi, cât ºi
de noi toþi.

Cã aºa ne „simtem bine”. În mocirlã.
Lasã cã ne dãm sensibili ºi civilizaþi pe
facebook.

Intru. La tejghea erau douã fãtuci.
Boite. Cu unghii lungi, roºii.

Una din ele butona un telefon.
Cealaltã vorbea la iPhone. Dupã cum
zâmbea ºi chicotea sunt sigur cã nu
vorbea cu soþul ei.

- Bunã seara, doamnelor. Am o reþetã
compensatã. Eliberaþi?

Nu prea bucuroase de intruziunea
mea. Una lasã telefonul în buzunar,
cealaltã îºi pune amantul pe hold.

Nu vor sã piardã timpul cu mine.
- Reþeta.
- Aici. ªi mai vreau un Spersadex.
- Staþi, domnule. Cã nu putem face

aºa multe.
- Cum spuneþi, mã dau eu umil. Aºa

cum ºi trebuie sã fii în prezenþa unor
asemenea somitãþi.

Nici nu se uitã bine pe reþetã
iphonista, cã îmi ºi spune.

- V-a greºit reþeta. Nu sunt bune
codurile.

- Nu se poate, fac eu. Aºa mi-a dat ºi
luna trecutã.

- Nu avem ce face. E greºit un cod.
Medicul nu a fost atent.

E clar. Nu aveau chef de mine. Le-
am întrerupt combinaþiile.

- Nu e nimic. Mã duc mâine sã mi-o
schimbe.

Îmi dã reþeta. Mã uit pe ea. Eu am
scris-o. Nu e greºit niciun cod. Tac.

- Îmi puteþi da Spersadex?
- Nu avem. Dar în ce problemã? Ce

are la ochi?
- Doamnã, nu ºtiu. Mie asta mi-a

spus sã iau.
- Nu se mai face. Vã dãm altceva.
ªi începe sã-mi enumere coliruri.
- Nu vã supãraþi, dumneavoastrã

sunteþi medic? Cã nu pot lua
medicamente aºa, fãrã sã fiu consultat,
zic eu timid.

- Lasã, domnule, cã noi ºtim mai

multe ca medicii. Avem ºi noi ºcoalã.
E clar. Au target. Încep sã mã

combine, doar, doar scot din portofel. Nu
mai suport.

- Auziþi, unde e farmacista? Cã voi
sunteþi ca douã curci bete.

Astea se îneacã. Se uitã una la alta.
- Cum vã permiteþi?
ªi încep sã le torn de toate. Mã

prezint. Le arãt reþeta electronicã. Fãrã
greºealã.

Le spun cã dacã eram un simplu om
neºtiutor reuºeau sã-ºi batã joc de mine ºi
sã-mi vândã rahaturi.

Mai au un pic ºi leºinã amândouã.
Farmacista tocmai era „ieºitã un pic”.
ªi curcile astea fãceau ce ºtiau ele cel

mai bine.
Îºi etalau incompetenþa.
Am plecat.
Se pare cã România celor de pe

facebook mai are mult de aºteptat.
Trãim în acelaºi rahat.
ªi aºa vom trãi încã multe zeci sau

sute de ani.
Florin HAIDAMAC

Cetãþenii români cu domiciliul stabil în Bucureºti, aflaþi
temporar în strãinãtate, care nu au intrat încã în posesia cardului
de sãnãtate emis de  Casa Naþionalã de Asigurãri de Sãnãtate,
sunt sfãtuiþi sã  citeascã informaþiile publicate pe site-ul CNAS
www.casmb.ro.

Pentru preluarea cardului de sãnãatte, se pot face si
programãri on-line.

Accesând linkul https://www.casmb.ro/siui_card.php, veþi
gãsi toate informaþiile referitoare la situaþia cardului dvs de
sãnãtate.   

Daca ati depus solicitare de ridicare a cardului ºi nu aþi fost
contactat telefonic  sau prin SMS, în cca 20 de zile, înseamnã cã
in retururile aduse de poºtã  la CASMB nu se regaseºte cardul
dvs.

Verificarea stadiului emiterii (tipãririi) cardului dvs. se face
accesând linkul:

http://www.casan.ro/page/verificare-asigurat.html
Conform Legii 544/2001, la sectiunile indicate sunt publicate

informatiile publice pe aceasta tema, aºa cum sunt reglementate
prin legea 95/2006, HG: 900/2012 ºi ordin CNAS 98/2015.

Conform Legii 677/2001 si Planului de securitate a
prelucrarii datelor cu caracter personal, nu se iau în considerare
mesajele care conþin date cu caracter personal / documente care
conþin astfel de date transmise prin e-mail.

INFORMAÞII UTILE DE LA CASA DE
ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE BUCUREªTI

Preluarea cardului de sãnãtate
Prima întâlnire a

românilor de pretutindeni,
organizat de Ministerul
Afacerilor Externe,
Departamentul Românilor
de Pretutindeni, a avut loc
în 08.07.2015  la sediul
acestei Instituþii. 

Aceastã întâlnire a fost
un for de discuþie privind
relaþia dintre România ºi
românii de peste hotare în
contextul globalizãrii ºi
integrãrii europene, privind
facilitãþile ºi oportunitãþile
ce ar trebui acordate  pentru
revenirea în þarã a
absolvenþilor de studii
superioare efectuate în
universitãþile Europene.
Totodatã s-a pus discuþia pe
recunoaºterea diplomelor
obþinute în UE, contribuþia
la sistemele de pensie din
spaþiul European, convertit

la sistemul de pensii din
România. Din nefericire, nu
s-a pus în discuþie o stopare
a exodului mâinii de lucru
calificate, dar ºi a
inteligenþei româneºti, cãtre
alte þãri europene, cât ºi
revenirea în þara a
românilor cu pregãtire
medie profesionalã,
þinându-se cont de
cheltuiala Statului român cu

pregãtirea acestora, în speþã
cadrele medicale. 

Printre invitaþi au fost
D-nul Ministru delegat
pentru Relaþiile cu Românii
de peste hotare- Angel
Dîrvar, scriitoarea Sandra
Brown,  D-nul Bogdan
Stanoevici- Ministru pentru
Românii de pretutindeni în
Guvernul Ponta 3. 

Iulian Alexe

Prima ediþie a întâlnirilor “Românii
de Pretutindeni”-Bucureºti

AAAA ssss iiii ssss tttt oooo aaaa nnnn tttt aaaa
dddd iiii nnnn     ffff aaaa rrrr mmmm aaaa cccc iiii eeee



În zilele de 11 ºi 12 iunie 2015, în jur
de 40 de jurnaliºti, bloggeri ºi
reprezentanþi media din Germania ºi
România au discutat despre provocãri
comune. Zilele media româno-germane
2015 stau sub titlul „Jurnalismul de
calitate – de ce avem nevoie de el ºi cum
îl asigurãm“. Conferinþa a fost organizatã
anul acesta pentru prima datã în
cooperare cu Deutsche Welle. În mesajul
de deschidere, ambasadorul Lauk a
subliniat rolul central pe care mediile
libere ºi independente îl joacã pentru
democraþie, statul de drept ºi o bunã
guvernare:

“Pentru valoarea jurnalismului de
calitate în societãþile democratice este
necesarã o conºtiinþã socialã. Este nevoie
de noi toþi. Atât noi, cei care deþinem o
funcþie publicã, cât ºi cetãþenii suntem
responsabili sã pãstrãm realizãrile unei
prese independente. Fiindcã, în absenþa

unor medii libere ºi independente,
democraþia, statul de drept ºi discursul

participativ precum ºi coeziunea socialã
sunt de neînchipuit – nu degeaba presa

este numitã „a patra putere în stat”, pe
lângã cea legislativã, executivã ºi

judecãtoreascã. Sã nu uitãm cã, cu doar
26 de ani în urmã, multe milioane de

oameni din þãrile noastre nu au avut încã
acest acces la presa liberã”, potrivit
ambasadorului Lauk în alocuþiunea sa.

Alocuþiunea ambasadorului Lauk,
precum ºi programul Conferinþei le gãsiþi
la adresele de mai jos:

http://www.bukarest.diplo.de/content
blob/4546508/Daten/5550416/ddatei_jou
rnalistentagung2015_rede_bo.pdf

http://www.bukarest.diplo.de/content
blob/4546510/Daten/5550418/ddatei_jou
rnalistentagung2015_programm.pdf

Dealtfel, în curând Deutsche Welle
organizeazã ºi „Global Media Forum“.
Citiþi pe pagina noastrã de Internet mai
mult pe acastã temã.

De asemenea, pe linkul
h t t p : / / w w w . d w . c o m / e n / d w -
akademie/about-us/s-9519  gãsiþi mai
mult despre programul Deutsche Welle
Akademie.

Ambasada Germaniei Bucureºti
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Mass-media libere – o garanþie a democraþiei

Prima minge de fotbal era umplutã cu pãr de porc
Potrivit informaþiilor care au circulat de-a lungul vremii,

fotbalul  a fost jucat, pentru prima oarã, în Egipt, în secolul
III înainte de Christos, ca parte dintr-un rit dedicat fertilitãþii. 

Mingea de piele a fost, însã, inventatã în secolul VI, de
cãtre chinezi, ºi era umplutã cu pãr de porc.

Grecii ºi romanii au practicat, de asemenea,  fotbalul.  
Despre consacrarea fotbalului ca sport, Federaþia

Internaþionala a Fotbalului – FIFA  spune cã, potrivit
evidenþelor ºtiinþifice, jocul cu balonul rotund a apãrut,
pentru prima oarã, în perioada secolelor II  sau III înainte de
Christos, în China. 

În Marea Britanie, fotbalul a fost adus de cãtre romani.  
În secolul al XVI, ºcolile publice din Marea Britanie au

fost leagãnul fotbalului modern. 
Regulile actuale ale celui mai popular sport au fost

stabilite, în secolul XIX, pe baza diferitelor variante de fotbal
practicat în ºcolile englezeºti. 

Totuºi, primele reguli au fost stabilite în anul 1815 la
eton College.  

În 1948, au apãrut Regulile de la Cambridge, la
Universitatea cu acelaºi nume, care au încurajat constituirea
asociaþiilor de fotbal, dar primele Reguli Cambridge au fost
scrise în 1848, dar, atunci,  n-au fost adoptate de intreaga
lume. 

În 1850, au apãrut primele cluburi sportive. Primele
asociaþii de fotbal s-au constituit în 1863, în Londra. 

Prima competiþie de fotbal  FA CUP INGLESA  a fost
fondatã în 1872 ºi a fost jucatã, în acelaºi an, între Scoþia ºi
Anglia, la Glasgow. 

Prima Liga de fotbal s-a organizat, de asemenea, în
Anglia ºi a  fost fondatã în 1888. Liga includea 12 cluburi din
zona de nord ºi de centru a Angliei. 

Federaþia Internaþionalã a Asociaþiilor de Fotbal  - FIFA,
instituþia care guverneazã fotbalul internaþional, s-a format în
anul 1904, la Paris. 

În 1928, Congresul FIFA a decis, la Amsterdam,
organizarea Cupei Mondiale, la care sã participe toþi membrii
FIFA. 

În 1930, s-a organizat prima Campionat Mondial de
Fotbal, în Uruguay 

Potrivit sondajelor FIFA, în anul 2001, mai mult de 240
de milioane de persoane  din mai multe de 200 de þãri jucau
fotbal. De atunci, însã, fotbalul a atras tot mai mulþi iubitori
ai acestui sport, estimându-se  cã numãrul acestora ar putea
fi, în prezent, la cel puþin 270 de milioane de jucãtori
(amatori ºi profesioniºti).

ªTIAÞI CÃ.......?
Deseori, atunci când ne confruntãm cu dureri de cap,

obiºnuim sã dãm vina pe stres, pe obosealã, pe somnul
insuficient sau pe statul în curent. Puþine dintre noi ºtiu însã
cã acestor factori declanºatori li se adaugã în numeroase
cazuri încã unul: anumite alimente. Unele dintre cele mai
cunoscute alimente care dau dureri de cap ºi pe care le
consumãm frecvent sunt ciocolata, cafeaua sau vinul roºu.
Pentru unele dintre acestea, nu existã studii aprofundate
referitoare la capacitatea lor de a provoca cefalee. În orice
caz, ideal este sã te adresezi medicului de familie atunci
când observi cã frecvenþa durerilor de cap creºte.

Ciocolata
Specialiºtii internaþionali au ajuns la concluzia cã 22%

dintre durerile de cap sunt cauzate de consumul de
ciocolatã. Ciocolata conþine cofeinã ºi un compus numit
feniletilaminã, care contractã vasele de sânge, determinând
apariþia durerilor de cap. În plus, cacaua care intrã în
compoziþia ciocolatei protejeazã celulele nervoase care
provoacã durerile de cap.

Vinul roºu
Sulfiþii care sunt folosiþi drept conservanþi ai vinului

sunt vinovaþi de apariþia durerilor de cap. Pe lângã sulfiþi,
mai existã ºi taninurile care stimuleazã creºterea nivelului
de serotoninã în creier. În plus, consumul de alcool
determinã creºterea circulaþiei sanguine cãtre creier ºi
deshidratarea, ambii factori declanºatori ai durerilor de cap.

Cafeaua ºi ceaiul verde ºi negru
Ce-ar fi dimineþile noastre fãrã o canã mare ºi aromatã

de cafea? Aceasta ne ajutã sã ne trezim ºi ne furnizeazã
energie pentru câteva ore. Totuºi, cofeina pe care o conþine
ºi care se gãseºte în concentraþii mari ºi în ceaiul negru ºi
verde este un factor declanºator al durerilor de cap. Desigur,
acest lucru se întâmplã doar dacã aceste bãuturi sunt
consumate în cantitãþi semnificative. Riscul apariþiei
durerilor de cap apare doar la un consum de peste 200 ml
licori pe bazã de cofeinã.

Brânza
N-ai fi zis, nu-i aºa? Desigur, nu este vorba de orice fel

de brânzã, ci de cea veche, în special cea cu mucegai, care
conþine tiraminã. Aceastã substanþã se formeazã odatã cu

descompunerea proteinelor din brânzã. Cu cât mai veche
este brânza, cu atât procentul de tiraminã conþinutã este mai
mare. Mucegaiul poate provoca un dezechilibru al florei
intestinale, ceea ce poate duce la dureri puternice de cap.
Pentru cã da, existã o conexiune puternicã între creier ºi
colon. Aºadar, evitã brânza cu mucegai, gorgonzola, brie,
cheddar, elveþianã, parmezanul, ºi privilegiazã consumul de
brânzã de vaci ºi ricotta.

Sosul de soia
Sosul de soia conþine glutamatmonosodic, un aditiv

care stã la originea unor manifestãri precum crampe, diaree
ºi, bineînþeles, dureri de cap. 10-15% dintre durerile de cap
sunt cauzate de aceastã substanþã. În plus, sosul de soia este
foarte sãrat, ceea ce duce la deshidratare, o altã cauzã a
apariþiei durerilor de cap.

Îngheþata
Asta este cu adevãrat o veste proastã. Câte dintre noi îºi

pot imagina verile fãrã îngheþatã? Într-adevãr, este de
neimaginat. Durerea de cap provocatã de îngheþatã apare
doar dacã persoana care o consumã este foarte încãlzitã ºi o
mãnâncã foarte repede. Din fericire, dispare în 30-60 de
secunde.

Bananele
Din fericire, vorbim numai despre cazurile sensibile la

tiraminã, acelaºi compus pe care-l regãsim ºi în brânza cu
mucegai. În coaja bananei se gãseºte de 10 ori mai multã
tiraminã decât în pulpa ei. Aºa cã atunci când consumi o
bananã, ai grijã sã înlãturi fâºiile acelea desprinse de coajã
care se lipesc de fruct.

Carnea procesatã
Nitraþii ºi nitriþii care sunt folosiþi drept conservanþi în

hotdog, bacon ºi în numeroase alte tipuri de mezeluri pot
determina dilatarea vaselor de sânge, un factor declanºator
al durerii de cap la anumite persoane. Aºa cã þine-te cât poþi
de departe de alimentele semipreparate ºi alege o
alimentaþie pe cât posibil naturalã. 

Cunoºti ºi alte alimente care provoacã migrene? Ai
observat vreodatã pânã acum cã un anumit aliment îþi dã
dureri de cap?

Ec. Ivan Monica-Elena

CELE MAI CONSUMATE 8 ALIMENTE
CARE DAU DURERI DE CAP



Vã informãm cã a început procesul de
înscriere a elevilor din sistemul public de
învãþãmânt din Viena la cursurile de limba
maternã. Este vorba de douã ore sãptãmânal,
obiectivul fiind dezvoltarea ºi consolidarea
cunoºtinþelor de limba maternã, dar ºi cele
despre þara de origine.

Aºadar, toþi elevii români din Viena au
posibilitatea sã studieze limba maternã.
Înscrierea se va realiza pentru anul ºcolar
urmãtor exclusiv prin intermediul unitãþilor de
învãþãmânt pe care le frecventeazã elevii
interesaþi, începând cu luna iunie a.c.
Formularul bilingv de înscriere poate fi
descãrcat de pe pagina de internet
http://www.schule-mehrsprachig.at/
index.php?id=15 . Dupã completare, acesta va
fi predat la secretariatul ºcolii la care învaþã
elevul, de preferinþã pânã la sfârºitul acestui
an ºcolar.

Profesorul responsabil pentru cursurile de
limba românã este dna Beatrice Baumgartl.

Orele pentru elevii de liceu (Unterstufe ºi
Oberstufe, 10-18 ani) au loc în sectorul 4, la
BRG Waltergasse. Întâlnirea organizatoricã
pentru stabilirea detaliilor legate de
desfãºurarea cursurilor va avea loc pe 18
septembrie 2015 la BRG Waltergasse 7, 1040
Viena, la ora 14.30. Cu aceastã ocazie, dna
prof. Baumgartl va oferi toate informaþiile
necesare. Cei care nu reuºesc sã se înscrie
pânã la sfârºitul acestui an ºcolar pot veni la
întâlnirea din 18 septembrie 2015, având la
dispoziþie încã douã sãptãmâni pentru a se
înscrie.

Pentru elevii de ºcoalã primarã, înscrierile
se fac direct la dna prof. Baumgartl, dupã ce
pãrinþii au descãrcat ºi completat acelaºi
formular de pe pagina de internet menþionatã.
Despre ºcolile în care au loc cursurile de limba
românã pentru aceºti elevi veþi putea obþine
informaþii tot de la dna prof. Beatrice
Baumgartl.

Începând din 7 septembrie 2015 domnia
sa vã stã la dispoziþie cu informaþii
suplimentare la: tel: 069912664241 / email:
beatrice.baumgartl@hotmail.com

Vã încurajãm sã participaþi la aceste
cursuri, deoarece este demonstrat ºtiinþific
faptul cã buna cunoaºtere a limbii materne nu
reprezintã numai o bazã solidã pentru
dobândirea de cunoºtinþe temeinice pentru cea
de-a doua limbã (în cazul de faþã germana), ci
ºi pentru învãþarea altor limbi, precum ºi
pentru succesul ºcolar ºi dezvoltarea cognitivã
a elevului.

AMBASADA ROMÂNIEI 
în Republica Austria

Studiul limbii
române în
ºcolile din Viena

În Curtea Arcadelor ºi în Sãlile
Primãriei Vienei (RATHAUS),

decorate festiv, s-a desfãºurat vineri,
19 iunie 2015, Balul tradiþional al
Clubului de Presã CONCORDIA
(Uniune a Ziariºtilor Profesioniºti ºi a
Scriitorilor din Austria), iniþiat în
urmã cu peste 150 de ani, ultimul ºi
unul din cele mai frumoase baluri ale
sezonului 2014-2015.

CONCORDIA BALL 2015 a avut
drept Motto”Estul întâlneºte Vestul”, o
extindere globalã a acþiunii “Building
Bridges”, cu scopul întãririi legãturilor de
prietenie ºi al înmulþirii schimburilor
culturale pe întregul Pãmânt, al
“construirii” unor poduri de legãturã pe
plan cultural-artistic între toate þãrile
lumii pentru consolidarea ºi apãrarea
pãcii pe Planeta Albastrã. Prezenþa unor
artiºti din Asia de Est (China ºi
Thailanda), invitaþi la CONCORDIA
BALL 2015, a prilejuit celor cca. 2.500
de participanþi – diplomaþi, reprezentanþi
de seamã ai vieþii politice, economice,
cultural-artistice ºi sportive austriece,
scriitori, jurnaliºti – ocazia de a cunoaºte
pe viu artele orientale – în domeniul
dansului, muzicii, design-ului, sculpurii
în fructe etc –, de pe aceste meleaguri
îndepãrtate. 

“Dacã în 1863 primul Bal al Clubului

de Presã CONCORDIA, care s-a
desfãºurat în  Sofiensäle, oferea
jurnaliºtilor posibilitatea de a se întâlni ºi
de a discuta probleme de afaceri cu
nobilimea vremii, în ultimii ani
CONCORDIA Bal îmbinã nobleþea ºi
eleganþa balurilor de altã-datã cu acþiunile
caritative, de strângere de fonduri pentru
realizarea unor proiecte social-umani-
tare” – a  afirmat, în cuvântul de deschi-
dere, Dr. Andreas Koller, preºedintele
Clubului de Presã CONCORDIA. Mag.
Sonja Wehsely, Consilier Municipal cu
probleme de sãnãtate, a transmis un
cuvânt de salut din partea Primarului
Vienei, mulþumind jurnaliºtilor pentru
munca deosebit de importantã pe care ei
o depun în folosul societãþii. Anul acesta
a fost desemnatã, pentru prima oarã, ºi o
Ambasadoare a Balului, în persoana
jurnalistei Uschi Pöttler-Fellner,
fondatoarea ºi conducãtoarea mai multor
reviste ºi ziare renumite din Austria.
Ziaristul ºi scriitorul german, de origine
irakianã, Najem Wali – deþinãtor al
premiului Bruno Kreisky pentru carte
politicã – a fost invitatul de onoare al
Balului CONCORDIA 2015.

Dupã intonarea Imnului de Stat al
Austriei ºi a Imnului Uniunii Europene,
cele 64 de perechi de tineri, care formau
Comitetul de deschidere, au prezentat
primele douã dansuri: “Galopul

chinezesc, op. 20” de Johann Strauß-tatãl
ºi “Valsul frunzelor dimineþii, op. 279” de
Johann Strauß-fiul. Au urmat dansuri
originare thailandeze ºi o prezentare de
modã a tânãrului designer thailandez
iCONiC; dansul, muzica ºi voia bunã
continuând pânã la miezul nopþii, când s-
a dansat celebrul “Fledermaus-Quadrille
1-6 op.363” de Jonann Strauß-fiul. 

CONCORDIA BALL 2015 s-a
desfãºurat, ºi dupã miezul nopþii, în
aceeaºi notã elegantã, relaxantã, de
interculturalitate ºi bun gust. Violonista
Deng Xiaomei, împreunã cu ansamblul
ei, a interpretat (la vioarã cu douã corzi)
melodii tradiþionale chinezeºti.
Interesantul program a fost moderat de
jurnalista Claudia Schanza ºi de
coreograful Chris Lachmuth, iar întreaga
organizare a Balului a fost coordonatã de
Dr. Astrid Zimmermann, Secretar-
general al Clublului de Presã
CONCORDIA.

Evenimentul s-a încheiat în zorii zilei
de sâmbãtã, 20 iunie 2015, însã aceastã
trãire minunatã va rãmâne, pentru mult
timp, în mintea ºi în inima noastrã, a celor
care am acceptat invitaþia Clubului
austriac de Presã de a petrece câteva ore
la CONCORDIA BALL 2015.

ORBÁN Ágnes Mária 
Membrã UZPR ºi a

CONCORDIA–Pressclub

CONCORDIA Ball 2015



Cu ocazia Zilei Drapelului, reprezentanþii Ambasadei
României în Republica Austria ºi Biroului Ataºatului
Apãrãrii, au participat, la 28 iunie 2015, la ceremonia de
comemorare a prizonierilor înmormântaþi în timpul primului
rãzboi mondial în cimitirul lagãrului Sigmundsherberg-
Rodingersdorf.

Lagãrul, de la a cãrui înfiinþare s-au împlinit 100 de ani,
a fost unul dintre cele mai mari din Primul Rãzboi Mondial.
În cimitirul acestuia sunt înmormântaþi 8 prizonieri de rãzboi
români, precum ºi numeroase alte naþionalitãþi, majoritatea
italieni.

Ceremonia de comemorare a fost organizatã de primãria
Sigmundsherberg, cu participarea guvernatorului landului
Austria Inferioarã, Erwin Pröll, a numeroºi politicieni,
diplomaþi ºi vizitatori, ºi a cuprins un serviciu religios

ecumenic, momente muzicale ºi discursuri, precum ºi
depunerea de coroane de flori la monumentele din cimitir.

AMBASADA ROMÂNIEI 
în Republica Austria

FADERE, Federaþia asociaþi-
ilor de români din Europa consi-
derã nejustificate ºi nefondate luã-
rile de poziþie ale ministrului fe-
deral al Afacerilor Externe al Aus-
triei pe tema alocaþiilor destinate
lucrãtorilor intra-comunitari, cu
referire expresã la România. 

Ministrul de Externe austriac,
Sebastian Kurz a declarat cã este
nemulþumit de faptul cã Austria a
plãtit 206 milioane euro în 2013
pentru alocaþiile copiilor lucrãtori-
lor intra-comunitari ºi cã i se pare
inadmisibil sã plãteascã 160 euro
alocaþie unui copil român ai cãror
pãrinþi lucreazã în Austria în timp
ce în România ar primi doar  9

euro. 
Discuþia despre copiii români

este total nejustificatã, în contextul
în care datele oficiale plaseazã
România pe locul 5, dupã Ungaria,
Slovacia, Polonia ºi Slovenia
arãtând astfel cã nu românii sunt cei
care profitã cel mai mult de
asistenþa socialã din Austria. Pe de
altã parte nu este deloc de neglijat
faptul cã în Austria locuieºte o
comunitate de români bine
integratã cu oameni serioºi ºi
muncitori. 

Nu înþelegem de ce politicieni
care se considerã europeni ne aleg
mereu pe noi ca subiect de disputã
politicã între ei ºi adversarii lor.

Libera circulaþie a persoanelor ºi
muncitorilor este un principiu
fundamental al Uniunii Europene,
iar accesul la serviciile sociale nu
trebuie acordat discriminatoriu. 

Introducerea temei despre
alocaþiile copiilor români în aceastã
disputã poate fi înþeleasã doar în
contextul atitudinii ferme a
societãþii româneºti împotriva
tãierii pãdurilor de cãtre firmele
austriece.: a declarat Daniel Tecu,
preºedinte FADERE-  Federaþia
asociaþiilor de români din Europa. 

Presa FADERE
Federaþia asociaþiilor de

români din Europa  

În locul pãdurilor din România, Austria
vrea sã taie alocaþiile copiilor români
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Aspern, cartier vienez, situat în
partea de Est a Capitalei Austriei, va
deveni, în urmãtorii ani, un oraº în oraº.
În anul 1904, satul Aspern a fost inclus
în districtul 21 al Vienei, iar din anul
1946 face parte din noul sector 22
vienez. Localitatea este cunoscutã în
istorie datoritã “Bãtãliei de la Aspern-
Essling”, din 21/22 Mai 1809, în care
arhiducele Carol al Austriei (fiul
împãratului Leopoll al II-lea, cel de-al
nouãlea copil al vestitei împãrãtese
Maria Terezia) a respins trupele
împãratului francez Napoleon
Bonaparte, care încercau sã cucereascã
Estul Europei.

Aspern Seestadt este un proiect-
model pentru evoluþia modernã a unui
oraº cu locuinþe accesibile. Pânã în anul
2028 se vor construi în acest nou oraº în
oraº circa 10.500 de apartamente, care
vor fi închiriate sau vândute unui numãr
de peste 20.000 de locuitori, printre care
ºi mulþi români, maghiari, sârbi,
polonezi etc., stabiliþi în ultimii ani în
Austria.

Infrastructura zonei va corespunde

celor mai moderne criterii de viaþã – vor
fi construite grãdiniþe, ºcoli, liceu, sãli
de sport, cinematografe, vor fi
amenajate spaþii pentru odihnã ºi
recreere, parcuri, magazine, cofetãrii,
restaurante, locuri pentru parcãri auto –,
ce vor rãspunde tuturor cerinþelor
locuitorilor unui oraº modern al
secolului XXI.

Mijloacele zonale de transport ºi
cãtre centrul Vienei vor fi regândite ºi
realizate în raport cu necesitãþile ºi
numãrul locuitorilor, care va creºte an
de an.

Preþul mic al chiriei lunare de 7,50
/m² (ca. 450 , pentru un apartament de

60 m²), precum þi posibilitatea
cumpãrãrii unui apartament, pe baza
unui capital propriu de 90 /m²
(însemnând numai 5.400  avans, pentru
un apartament de 60 m²), reprezintã un
sprijin deosebit acordat famillilor cu
venituri modeste, care doresc sã aibe o
locuinþã proprie. 

Prima fazã, deja încheiatã, de
realizare a proiectului “Aspern Seestadt
– Best-Practice-Modell für Stadtent-

wicklung und leistbaren Wohnbau” a
constat în construirea a 2.654 de
apartamente, pentru circa 6.000 de
persoane, dintre care peste 3.000 s-au ºi
mutat în noile locuinþe, fapt pentru care,
în ziua de 13 iunie 2015, între orele
13:00 ºi 19:00, a avut loc sãrbãtorirea
inaugurãrii noului oraº Aspern Seestadt
în oraºul Viena.

Wohnbaustadtrat Dr. Michael
Ludwig, consilierul orãºenesc pentru
construcþii de locuinþe al Primãriei
Vienei a organizat, împreunã cu ºeful
biroului de presã Chriatian Kaufmann o
conferinþã de presã, în cadrul cãreia au
fost prezentate lucrãrile efectuate pânã
în prezent, pentru realizarea acestui
proiect de prestigiu. Jurnaliºtii invitaþi
au fost informaþi despre evoluþia
lucrãrilor de construcþie ºi de amenajare
a infrastructurii, despre urmãtoarele
douã faze de continuare ºi finalizare a
proiectului ºi au primit rãspunsuri la
întrebãrile legate de viitorul noului oraº
în oraº – Aspern Seestadt.

Ágnes Mária ORBÁN ºi 
Mihai ANTHONY

În ciclul
de manifestãri
d e d i c a t e
aniversãrii a
25 de ani de la
c ã d e r e a
r e g i m u l u i
c o m u n i s t ,
Asociaþia Memorialul Revoluþiei din Timiºoara a dorit sã-ºi
exprime recunoºtinþa pentru sprijinul oferit în decembrie
1989 de cetãþenii ºi autoritãþile din Viena, dar ºi de cãtre
medici ºi spitale din capitala Austriei. În perioada respectivã,
Primãria Viena a trimis la Timiºoara un tren cu ajutoare,
medicamente ºi alimente, un salon de operaþii de urgenþã,
vagoane pentru transportul rãniþilor ºi personal medical,
eforturi în urma cãrora zeci de victime ale represiunii au
putut fi tratate, recuperate ºi redate familiilor.

Din aceste motive, luni, 29 iunie a.c., Asociaþia
Memorialul Revoluþiei i-a acordat o diplomã de onoare ºi
medalia aniversarã „25 de ani de la Revoluþia din 1989”,
precum ºi mai multe publicaþii în limba germanã despre
evenimentele de atunci primarului general al Vienei, dl.
Michael Häupl.

Aceleaºi distincþii i-au fost acordate dlui prof. dr.
Johannes Poigenfürst, cel care a coordonat sprijinul medical
acordat rãniþilor, primul pacient operat fiind chiar dr. Traian
Orban, preºedintele Memorialului Revoluþiei. Ulterior, prof.
Poigenfürst a rãmas implicat în diverse proiecte umanitare
destinate României, cel mai important fiind construirea ºi
dotarea Clinicii de Politraumatologie „Casa Austria” din
Timiºoara, inauguratã în 2003 prin contribuþia a peste 5.000
de donatori austrieci.

Menþionãm cã Asociaþia Memorialul Revoluþiei a
realizat ºi administreazã singurul muzeu dedicat Revoluþiei
Române, iar din 1996 a înfiinþat Centrul Naþional de
Documentare, Cercetare ºi Informare Publicã privind
Revoluþia din Decembrie 1989. În acelaºi timp, organizaþia
a amplasat în locaþii relevante pentru evenimentele din
decembrie 1989 din Timiºoara 12 monumente.

La festivitatea organizatã la Primãria Viena a participat
doamna Silvia Davidoiu, ambasadorul României în Austria.

AMBASADA ROMÂNIEI 
în Republica Austria

Medalii aniversare
acordate de Asociaþia
Memorialul Revoluþiei
din Timiºoara

Ceremonie la cimitirul lagãrului de
prizonieri de la Sigmundsherberg

Aspern Seestadt – un oraº în oraº
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Renumit pentru promovarea artelor
plastice, Hotelul Le Méridien – din
sectorul 1 al Vienei, bulevardul
Opernring nr. 13-15 – a gãzduit, în aceste
zile, în camerele destinate artiºtilor
„ARTIST’S SPACE“, vernisajul
expoziþiei de picturã a tânãrului artist
plastic austriac Michael ORNAUER,
expoziþie care va putea fi vizitatã tot
timpul verii acesteia.

Nãscut în 1979 în Capitala Austriei,
Michael ORNAUER a absolvit
Academia de Arte Frumoase din Viena,
clasa Pofesorilor Hubert Schmalix ºi
Amelie von Wulffen ºi a participat – din

2004, din anii studenþiei ºi pânã în
prezent – la 15 expoziþii de grup, având ºi
5 expoziþii personale.

Michael ORNAUER expune de
aceastã datã la Le Méridien un numãr de
21 de tablouri, realizate în ulei pe pânzã
sau pe lemn, într-un stil autentic,
îmbinând modernismul cu clasicismul,
realismul cu simbolismul ºi portretistica
cu peisagismul. Operele sale exteriori-
zeazã trãirile interioare ale artistului
interesat de cultura orientalã, de valorile
metodelor de meditaþie Zen-Budiste,
asimilate din îndepãrtata Japonie. 

Directoarea Gabriela BENZ de la

„ARTIST’S SPACE“ ºi pictorul Stefan
Nützel – Lector al Universitãþii de Arte
Plastice din Linz, nãscut în Bayreuth ºi
absolvent al Academiei de Arte Plastice
din Nürnberg – au avut numai cuvinte de
apreciere la adresa muncii ºi talentului
tânãrului artist plastic vienez, care a
reuºit, de-a lungul anilor, sã-ºi
perfecþioneze stilul ºi sã convingã – prin
originalitatea ideilor ºi finalizarea
operelor sale – cã este un pictor despre
personalitatea cãruia se va vorbi tot mai
mult în viitorii ani.

Oferite publicului interesat, la preþuri
accesibile (între 700  ºi 2.800 ),

tablourile lui Michael ORNAUER – de
dimensiuni mici ºi mijlocii: de la 30 x
40cm la 100 x 160 cm – ar putea
îmbogãþi în viitor renumite colecþii
muzeale ºi particulare, valoarea lor
crescând odatã cu celebritatea autorului. 

Tinerii creatori de artã modernã, care
expun la „ARTIST’S SPACE”, în
Hotelul  Le Méridien din centrul Vienei,
au ºansa celebritãþii, în cazul în care
operele lor corespund gustului criticilor
de artã experimentaþi ºi primesc
sufragiile iubitorilor de artã.

ORBAN Agnes Maria
Redactor RadioTv-Unirea

VVEERRNNIISSAAJJ     --     MMiicchhaaeell     OORRNNAAUUEERR

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
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Ca în fiecare an, Ambasada
României în Austria s-a
prezentat cu un stand propriu la
serbarea de varã organizatã
vineri, 19 iunie a.c., în parcul
Academiei Diplomatice de cãtre
Vienna Economic Forum
(VEF). Organizaþia promoveazã
în mediul de afaceri din capitala
Austriei posibilitãþile ºi
avantajele pe care statele est-
europene le oferã investitorilor.

Evenimentul de socializare
ºi promovare a reunit misiunile
statelor partenere, care au
prezentat publicului spre
degustare mâncãruri ºi bãuturi
specifice fiecãrei naþiuni, dar ºi
informaþii despre propriile
atracþii turistice. Standul româ-
nesc s-a bucurat de numeroºi
vizitatori, care au savurat
gastronomia ºi vinurile oferite.

Participanþii au fost salutaþi
de doamna Elena Kirtcheva,
fost ambasador al Bulgariei în
Austria ºi secretar general al

VEF, dar ºi de cãtre doamna
ambasador Silvia Davidoiu,
care ºi-a luat cu aceastã ocazie
rãmas bun de la ºefii misiunilor
diplomatice partenere în cadrul
organizaþiei.

Programul artistic oferit de
ansambluri folclorice din state
balcanice a fost completat de
invitatul Ambasadei României,
prof. dr. Thede Kahl, de la
Universitatea din Jena ºi

membru al Academiei de ªtiinþe
a Austriei, care a prezentat
ultima sa apariþie editorialã,
intitulatã „Culinaria balcanica”,
care cuprinde o serie de studii
legate de provenienþa ºi evoluþia
obiceiurilor culinare din
regiune, cu accent pe bucãtãria
româneascã.

AMBASADA
ROMÂNIEI 

în Republica Austria

Participare la serbarea de varã
a Vienna Economic Forum 2015



Un grup de cetãþeni aparþinând comunitãþii
româneºti din Belgia au organizat
duminicã, 21 iunie, începând cu ora 14,00, o
acþiune de protest (autorizatã de cãtre
autoritãtile belgiene) în faþa Ambasadei
României la Bruxelles, Rue Gabrielle, comuna
Uccle. Aceastã manifestaþie a fost organizatã
ca urmare a recentelor evenimente ºi decizii
politice din România, care constituie, prin
natura lor, un pericol pentru independenþa
justiþiei, democraþie ºi statul de drept. Mai mult
decât atât, ele aruncã un con de umbrã peste
imaginea României în strãinãtate, îi
submineazã aderarea la spaþiul Schengen ºi
parteneriatele euro-atlantice, diminueazã
încrederea pe care am dobândit-o în plan
internaþional, descurajeazã investitorii strãini.

Politicienii români au uitat cã reprezintã
interesele oamenilor care i-au votat. Promo-
veazã iniþiative legislative de modificare a
Codurilor (penal ºi de procedurã penalã)
menite sã slãbeascã puterea justiþiei, se apãrã
prin imunitãþi de rãspunderea în faþa legii, îºi
reprezintã ºi îºi servesc interesele proprii. Pri-
mul-ministru, urmãrit penal, refuzã sã demisi-
oneze, discreditând, astfel, o þarã. Tot el ame-
ninþã cu dosare penale pe miile de oameni ieºiþi
sã protesteze, în stradã, împotriva lui ºi a gu-
vernului pe care îl conduce. Este o încãlcare
flagrantã a dreptului la libera exprimare. Mi-
niºtrii României fac declaraþii publice injuri-
oase la adresa familiilor cetãþenilor români ple-
caþi sã munceascã în strãinãtate. Ce credibi-
litate are, în faþa Europei ºi a lumii, un stat cu
o astfel de reprezentare? În noiembrie 2014 am
stat, unii dintre noi, 10 ore sau mai mult în faþa
secþiilor de vot din strãinãtate, pentru
schimbarea în bine a României. Mulþi fãrã sã
reuºim sã ne exercitãm un drept garantat de
Constituþie. Am primit promisiuni cã se vor
soluþiona prioritar problema votului prin
corespondenþã ºi a votului electronic. Nu s-a
întâmplat nimic. Sunt 4 milioane de români
aflaþi peste hotare, ale cãror interese sunt, în
mod voit, ignorate. Am protestat vehement
împotriva acestei direcþii pe care a fost înscrisã
România, stat-membru al Uniunii Europene,
de cãtre jocurile de interese ale anumitor
cercuri de politicieni. Susþinem o justiþie
independentã ºi puternicã, respectarea statului
de drept ºi a valorilor sale, ocrotirea drepturilor
fundamentale. Ne dorim o clasã politicã
aliniatã intereselor europene ale þãrii ºi ale
cetãþenilor ei. Acesta este motivul pentru care
am ieºit în stradã ºi nu ne vom opri pânã când
vocile noastre nu for fi auzite. Noi, cetãþenii
români, nu ne mai considerãm reprezentaþi de
aceºti oameni, care, în acest moment, nu ne
mai pot garanta o Românie europeanã.

Sursa: rombel.com

Protest pentru
apãrarea justiþiei,
democraþiei ºi
statului de drept

Siniat, producãtorul de plãci de ghips-carton
deþinut de grupul belgian Etex, a finalizat

construcþia fabricii de la Turceni ºi va începe sã
producã materiale de construcþii din toamna acestui
an, dupã cum anunþã oficialii firmei. Managerul
fabricii, Marc Andre Fritsche, spune cã fabrica este
pregãtitã pentru producþie, în lunile urmãtoare fiind
fãcute ultimele teste, astfel cã din octombrie, primele
produse ar putea ajunge la clienþi.

Recrutare de personal
Lucrãrile de construcþie la fabrica de gips-carton de

la Turceni au fost finalizate, potrivit oficialilor Siniat,
astfel cã, din toamnã, aceasta va produce materiale de
construcþii, folosind reziduurile de la Sucursala
Electrocentrale Turceni a Complexului Energetic
Oltenia. Potrivit managerului Marc Andre Fritsche, cel
care conduce operaþiunile companiei în România,
fabrica este pregãtitã pentru producþie, în urmãtoarele 3-
4 luni fiind fãcute testele specifice, pentru a se asigura cã
instalaþiile funcþioneazã aºa cum trebuie. Construcþia
clãdirii ºi infrastructura aferentã au fost finalizate în luna
aprilie, iar asamblarea liniei de producþie s-a încheiat în
urmã cu doar douã sãptãmâni. Potrivit reprezentanþilor
Siniat, firma care s-a ocupat de lucrãri este constructorul
sibian Con-A, deþinutã de omul de afaceri Mircea
Bulboacã, societatea fiind între primii 10 constructori
din þarã. În prezent, se fac recrutãrile pentru completarea
numãrului de personal, mai spun reprezentanþii Siniat.

Investiþie de 50 de milioane de euro
Fabrica de gips-carton de la Turceni este una dintre

cele mai mari investiþii pe piaþa localã de construcþii
derulatã în ultimii ani, valoarea lucrãrilor fiind de circa
50 de milioane de euro. La fabricã vor lucra circa 80 de
salariaþi, iar materialele de construcþii produse aici vor
ajunge în circa 10 þãri din Europa, dupã cum susþin
reprezentanþii Siniat. Materia primã, în speþã gipsul
rezultat în urma evacuãrii zgurii ºi cenuºii în sistem
ºlam dens, este furnizatã de Complexul Energetic
Oltenia, în baza unui contract pe care Siniat ºi l-a
adjudecat prin licitaþie. Potrivit oficialilor firmei, pânã
la momentul demarãrii producþiei, vor fi cumpãrate de
la CEO circa 300.000 de tone de gips.

CRISTI POPESCU
Sursa: gorjexclusiv.ro
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Î
mi amintesc cã aveam vreo 9 ani
atunci când mi-am spus cã într-o zi

voi deveni “profã” de englezã. Mi-am vãzut
visul cu ochii ºi chiar l-am trãit vreme de 4
ani pânã în ziua în care a trebuit sã fac o
alegere importantã: cariera sau suflet. Am
ales sufletul. El m-a purtat spre Belgia, pe 21
iunie 2004.

Vreme de un an m-am luptat cu demoni,
vizibili ºi invizibili în noua mea « patrie». Cu
toate cã eram iubitã ºi aceasta ar fi trebuit sã fie
aventura vieþii mele, primul an printre strãini,
fãrã mama, fãrã prieteni, fãrã nimic «al meu»
într-o lume care nu vorbeºte limba ta, care
serveºte prânzul la ora 12 fix – pentru cã aºa se
face, nu pentru cã þi-e foame – care se crispeazã
când aude cuvântul «român», anul 2004 rãmâne
marcat de o adâncã ºi hidoasã depresie. Îi sunt
recunoscãtoare soþului meu cã nu a cedat psihic
torturii emoþionale la care îl supuneam.

Îmi amintesc cã sosisem de vreo 3
sãptãmâni pe meleaguri belgiene ºi cã m-am
prezentat la un birou de Interim (birou de
intermediere temporarã pe piaþa muncii) din
inima Bruxelles-ului. Eram pregãtitã sã mã
avânt în necunoscut, cu niºte aripi mari de vultur
larg deschise. M-am prezentat mândrã în
englezã ºi le-am spus: «Vreau sã muncesc !»
Doamna de la ghiºeu a ridicat într-un final ochii
spre mine ºi m-a întrebat pe un ton plictisit:
«Vorbeºti flamanda ? Sã mai treci pe-aici când
o s-o ºtii». Vorba ceea, m-am dus cal, am venit
mãgar. Flamandã? Pãcatele mele, abia ce mã
dumirisem ºi eu în cele 3 sãptãmâni de ºedere cã
în Belgia existã 3 limbi naþionale, iar flamanda
sigur nu era în topul preferinþelor mele.

Au urmat câteva luni de plânsete, de regret
cã lãsasem în urmã o viaþã care se construia de
la sine în Baia (Mare) mea. Am fost
dintotdeauna un om social, iar lipsa contactelor
umane mã sfãrâma din interior. Zilele pãreau
pe-atunci sã aibã vreo 36 de ore ºi nu 24.

Declicul s-a produs când am zãrit din
întâmplare un anunþ lipit cu scotch pe un geam
la intrarea în Galeria Toison d’Or din Bruxelles:
cursuri intensive de francezã ºi flamandã:
diferite posibilitãþi de formare. Mi se luminaserã
orizonturile ! Am vãzut cu ochii minþii lumina
de la capãtul tunelului. M-am înscris fãrã sã ezit.
Am urmat o succesiune de module la CPAB
mai întâi în francezã ºi apoi în flamandã. Le
rãmân recunoscãtoare profesorilor care mi-au
redat aripile (Christine, Lydie ºi Sigmund). Mã
socotisem eu pe atunci cã aveam nevoie de vreo
2 ani de investiþii serioase în mine, în limbi, sã-
mi ridic valoarea profesionalã personalã înainte
sã pot sã dau iama pe faimoasa piaþã a muncii.
Îmi amintesc oftatul de disperare dupã un curs
de limbã când m-am trântit pe canapeaua din
sufragerie dintr-un apartament din Anderlecht ºi
mi-am spus printre dinþi: «Într-o zi am sã ajung
sã vorbesc afurisita asta de limbã cel puþin pe
jumãtate din cât vorbesc franceza !» Am înºirat
apoi mici succesuri: primul job la aeroport
(în 2008) ca agent check-in ºi gate agent fiindcã
o prietenã bunã mã convinsese cã sunt în stare
sã aplic. Eu nu mai credeam în mine suficient ca
sã ies singurã la magazin. Aveam cunoºtinþe de
limbã suficiente, dar erau toate erau
îngrãmãdite undeva într-un colþ de creier, la
întuneric. Mi-am iubit serviciul, cu trup ºi suflet
ºi i-am dedicat zile ºi nopþi, weekenduri ºi

vacanþe ºi trãiam bucuriile ºi tristeþile
pasagerilor de câte ori le pregãteam biletele de
îmbarcare. Dupã trei ani ºi trei copii – da, între
timp devenisem mamã pentru a 3-a oarã – a
trebuit sã-mi iau «la revedere» ºi sã privesc spre
viitor. Acumulasem o experienþã valoroasã ºi
simþeam cã puteam mai mult. Am devenit office
manager într-o firmã internaþionalã, apoi
asistent HR, apoi manager administrativ ºi
manager de proiect HR întro firmã indianã, apoi
manager HR, ofiþer de capital uman – în
domeniul telecom. Erau etape esenþiale în
dezvoltarea mea ºi cãrãmizile de la temelia
carierei mele în Belgia. În tot acest timp însã
tânjeam dupã oameni. Aveam o familie
superbã, o existenþã bogatã, câþiva prieteni
dragi, aleºi pe sprânceanã, pe care mi-i fãcusem
în Belgia, români cu suflet darnic, cu inima în
palme - un grup de «praline belgiene»
delicioase, savuroase, care anul acesta împli-
neºte oficial 10 ani de existenþã. Profesional mã
simþeam trunchiatã: aveam o diplomã
universitarã, nerecunoscutã la vremea aceea, un
dor de oameni ºi atât de multe de împãrtãºit.

Anul de graþie 2008 aducea cu sine
recunoaºterea cetãþeniei belgiene, intrarea mea
în rândul «ãlor mai belgieni dintre belgieni». Îmi
închipuiam cã aveam sã simt o diferenþã
considerabilã în viaþa de zi cu zi. Aº ! Cu tot cu
p a º a p o r t
belgian, fãrã
vizã de America,
am fost reþinutã
în aeroport în
New York, în
2009, “pentru
discuþii de
c l a r i f i c a r e ”
fiindcã þara de
o r i g i n e
menþiona în
p a º a p o r t
România.

În 2011 mi s-a oferit posibilitatea sã lucrez
întrun centru de copii cu probleme psihice,
emoþionale ºi de comportament în Flandra, în
flamandã deci. Am înþeles atunci cã oricât de
mari îmi pãreau propriile probleme, eram o
fericitã ! Nu am rezistat sã privesc durerea în
ochii acelor copii la fiecare sfârºit de sãptãmanã
ºtiind cã ai mei mã aºteptau acasã sã îi iau în
braþe. Pãstrez în mine amintirea unor emoþii
puternice, primare, pure.

Însã dorul meu de oameni, de oameni
adevãraþi devenea din ce în ce mai mare.
Priveam în jur, ascultam poveºtile veneticilor ca
ºi mine, în Flandra, ºi îmi spuneam cã trãim cu
toþii aceeaºi poveste a imigrantului, cã nu
suntem singurii ºi cã trebuie sã existe o
modalitate, într-o þarã civilizatã ºi cu un interes
vãdit pentru politica de emigrare ca Belgia, sã
fie îndrumaþi spre lumina de la capãtul tunelului.

«Pe vremea mea» programele de integrare
ºi orientare socialã abia veniserã pe lume, dar în
2012 traiectele de integrare profesionalã, socialã
ºi educativã erau rodate, cu un aflux
impresionant de oameni care treceau pragul
Inburgering ºi al Huis van Het Nederlands.

Când Biroul de Integrare din Leuven mi-a
oferit posibilitatea de a þine un curs de orientare
socialã pentru un grup de români am ºtiut cã
Cineva, acolo Sus, mi-a ascultat ruga. De atunci
ºi pânã în ziua de azi dau cursuri de orientare

socialã de câte ori mi se oferã ocazia, nu numai
în limba românã, ci ºi în francezã, flamandã sau
englezã. E extraordinar sã vezi evoluþia
cursanþilor ºi sã ºtii cã îi inspiri spre mai bun,
spre mai mult, spre mai bine. Indiferent de unde
ne tragem din lumea asta mare ºi rotundã, avem
cu toþii dreptul sã ne fie bine, sã ne bucurãm de
o viaþã împlinitã oriunde ne-am afla pe glob.
Viaþa nu e o luptã, viaþa e ! Iar cursurile de
Integrare sunt o ocazie nemaipomenitã sã cresc
împreunã cu aceºti cursanþi! Existã mereu ceva
nou de aflat, de învãþat. Existã mereu experienþe
de împãrtãºit din care tragem învãþãminte.
«Dumnezeu îþi dã, dar nu-þi bagã în traistã», însã
ai un cap pe umeri pe care sã-l foloseºti, sã
hotãrãºti ce e mai bine pentru tine, sã primeºti
informaþii, sã le analizezi ºi sã pãstrezi ceea ce
este corect, util, folositor. Sã fii convins cã oricât
de neagrã ar fi noaptea emigrãrii – pentru unii –
soarele rãsare pe strada fiecãruia. Depinde de
fiecare dintre noi ºi de eforturile pe care vrem sã
le facem cât de lung sau scurt este drumul, dacã
e o autostradã sau un drum local, prãfuit.

Am realizat destul de repede cã atuul meu
în aceste cursuri este tocmai parcursul meu în
Belgia. Cu suiºuri, cu coborâºuri, în care
oamenii se regãsesc ºi-ºi ancoreazã speranþa de
mai bine. Prin ei am înþeles cã misiunea mea în
viaþã este sã deschid drumuri, sã luminez

perspective, sã inspir, sã motivez oamenii. Nu
ºtiam exact cum aveam sã fac asta, dar primul
pas a fost sã urmez un curs postgraduat de
coaching ºi mentorat în flamandã. (Al doilea
pas, un al doilea postgraduat în managementul
resurselor umane.) Dupã ce s-a stins mama în
Ajun de Crãciun în 2013, Dumnezeu s-o
odihneascã, abia atunci, am înþeles cu adevãrat
cã visele sunt fãcute sã le trãieºti pânã la capãt,
cã am o datorie faþã de cei dragi sã mi le
împlinesc ºi sã contribui la fericirea celor din jur
cum pot eu mai bine. În anii mei de strãdanie
lãsasem cu totul la o parte ceea ce-mi placea sã
fac cel mai mult pe lume: sã scriu, cu excepþia
unui blog în care mâzgãleam sporadic
(https://welcomeworkinprogress.wordpress.co
m/), planurile de o a treia carte (dupã «Pozne cu
Jmeke» ºi «Cenuºa de jar») s-au prãfuit într-un
colþ de inimã.

N-am îndrãznit sã pun mâna pe o pensulã
fiindcã cã eram convinsã cã nu am nimic de
exprimat ºi nici nu fãcusem vreo ºcoalã de
desen. În plus nu aveam timp ! Pentru mine, nu
aveam timp ! Doar pentru toþi cei din jur.

La un an dupã moartea mamei, în
Decembrie 2014 am organizat prima expoziþie
personalã de picturã: ‘’Ochiul Artistului’’, într-
un cadru intim, la noi acasã. Toþi cei care au
crezut în mine mi-au fost aproape. A fost
omagiul meu adus mamei, cel mai fervent

susþinãtor al expresiei mele artistice – dupã tata,
bineînþeles, - convinsã fiind cã, de Acolo de
unde se aflã, vede toate culorile pe care le pun
pe pânzã cand mi se face dor de ea, culori care
pentru ea deveniserã un gri tern cu lumini,
umbre ºi… sunete spre finalul vieþii.

În amalgamul de evenimente care se
produc în viaþa unui om, când eºti adesea
confruntat cu alegeri decisive, în care raþionalul
primeazã, eu am ales sã-mi urmez chemarea ºi
sã devin coach acreditat al Academiei Inge
Rock (www.ingerock.be), dupã o metodã de
coaching proprie academiei ºi care se bazeazã
pe conceptul ‘Devii ceea ce gândeºti’. Nimeni
nu se mai îndoieºte azi de efectele gândirii
pozitive asupra rezultatelor pe care le obþinem în
viatã, indiferent de domeniul de referinþã dar
puþini sunt cei care înþeleg cu adevãrat cum
funcþioneazã ºi cum se antreneazã gândirea
pozitivã. Exact la fel cum iubitorii de sport, sau
nu, se antreneazã în sala de sport ca sã obþinã
fizicul pe care ºi-l doresc, exact la fel, muºchii
mentali necesitã un antrenament zilnic.

Simt cã sunt mulþi oameni care au nevoie
de aceastã informaþie de aceea am obþinut
acordul pentru traducerea în româneºte a cãrþii
‘Devii ceea ce gandeºti’, în curs în momentul
acesta ºi care va fi disponibilã pe piaþã pânã la
sfârºitul anului. Pânã atunci însã, cei interesaþi
pot sã se înscrie la training-urile ‘mastermind’
online, pe care le organizez în premierã
începând cu luna iulie (detaliile vor fi vizibile pe
pagina mea de facebook: MasterMind-100%
concentrat de Gândire Pozitivã)
https://www.facebook.com/events/1012777512
088923/ . Ce implicã aceste training-uri ?
Vreme de 9 sãptãmâni, timp de o orã pe
sãptãmânã, în aceeaºi zi, la aceeaºi orã, ne vom
întâlni online ºi vom gãsi împreunã rãspunsuri
la întrebãrile de viaþã care ne frãmântã, pãstrând
ca referinþã metoda propusã de Inge Rock.
Sesiunile sunt gratuite. Numãrul de locuri este
limitat. Singura condiþie impusã la înscriere este
sã vã doriþi sã faceþi pasul spre o viaþã mai bunã,
mai împlinitã, mai luminoasã, mai îmbelºugatã.
Angajamentul vostru timp de 9 sãptãmâni este
un factor decisiv în parcursul vostru.

Planuri pe urmãtorii 5 ani ? Am un þel, sã
motivez cât mai mulþi oameni posibil, sã-i
inspir, prin cuvânt, prin culoare, prin îndrumare,
sã introduc metoda IngeRock în România. Tot
ce pot eu, poate oricine ºi infinit mai mult de
atât. Daþi-vã voie sã deveniþi cine sunteþi cu
adevãrat

***************
Selena Ardelean este în prezent coach,

trainer ºi profesor de integrare socialã free-lance
în colaborare cu Onthaalbureau Ingurgering
Vlaams Brabant. În paralel urmeazã cursurile de
coaching în cadrul Inge Rock Academy – Rock
Team ºi finalizeazã traducerea cãrþii “Je wordt
wat je denkt” de Inge Rock. Selena lanseazã
prima sesiune de MasterMind bazatã pe metoda
Inge Rock pe data de 9 iulie, online.

Pentru cei atraºi de culoare, picturile de
suflet ale Selenei vor putea fi admirate în luna
octombrie (data exactã va fi disponibilã în
curând) în colaborare cu Ribana Mincu ºi
Galeria Perlézia în cadrul expoziþiei INNtER
Art cu tema “Transformatie/Metamorfozã”.

Pentru detalii suplimentare, poate fi contac-
tatã prin e-mail: selena.ardelean@gmail.com

Sursa: rombel.com

Dragul de om nu piere nicicând, odatã
sãdit în suflet creºte împreunã cu tine



Medicul Cãtãlin Cîrstoiu, care a operat-o
pe soþia ambasadorului Olandei, a postat joi,
pe pagina sa de Facebook, o fotografie cu
Cristina van Bonzel ºi mai mulþi medici de la
Spitalul Universitar de Urgenþã Bucureºti,
care poartã tricouri cu mesajul „Medicii vor
România în Schengen“.

„Împreunã cu pacienta noastrã, doamna
Cristina Van Bonzel Gomez, susþinând o
cauzã de interes“, a scris Cãtãlin Cîrstoiu,
managerul Spitalului Universitar de Urgenþã
Bucureºti, pe pagina sa de Facebook. Mesajul
este postat împreunã cu o fotografie în care
apar soþia ambasadorului Olandei ºi ºase
medici, printre care ºi Cãtãlin Cîrstoiu.
Medicii poartã tricouri albe pe care scrie, cu
roºu, mesajul „Medicii vor România în
Schengen“.

Soþia ambasadorului Olandei la Bucureºti,
Matthijs van Bonzel, a fost operatã, marþi, la
Spitalul Universitar de Urgenþã, de cãtre
medicul Cãtãlin Cîrstoiu.

„Cristina a suferit azi o operaþie
ortopedicã. Mulþumim frumos profesorului
doctor Cîrstoiu ºi tuturor asistentelor“, a scris
ambasadorul Olandei, în mesajul postat pe
Facebook, însoþit de fotografii.

Surse medicale au declarat, pentru
MEDIAFAX, cã soþia ambasadorului Olandei
a fost programatã în urmã cu o lunã pentru
intervenþia chirurgicalã la picior, a fost operatã
marþi, o zi mai târziu fiind externatã. Soþia
ambasadorului Olandei este o pacientã mai
veche a Spitalului Universitar de Urgenþã
Bucureºti, fiind operatã ºi anul trecut, pentru o
altã suferinþã, au precizat sursele citate.

Premierul Victor Ponta a ales sã se
opereze la Spitalul Universitar Medipol din
Istanbul, dupã ce s-a accidentat la genunchiul
stâng, în urma unui meci de baschet. Ponta
avea o rupturã veche de ligament încruciºat
anterior, ceea ce a determinat o rupturã de
menisc intern ºi leziuni foarte mari de cartilaj,
fiind supus luni intervenþiei chirurgicale.

Marþi dimineaþã, Victor Ponta a postat un
mesaj pe Facebook în care afirma cã operaþia
fãcutã în Turcia a fost mult mai complicatã
decât se anticipa ºi cã este convins cã, pânã în
luna decembrie, va putea face sport din nou,
susþinând cã are totalã încredere în medicii
români, dar în þarã era imposibil sã aibã liniºte
ºi odihnã. Mai multe þãri, printre care Olanda,
Franþa, Finlanda, s-au opus în ultimii ani
intrãrii României ºi Bulgariei în spaþiul
Schengen. Membrã a Uniunii Europene din
2007, România aºteaptã sã adere la Schengen
din 2011.

Sursa: mediafax.ro

Soþia ambasadorului
Olandei, fotografie cu
doctori purtând mesajul
„Medicii vor România
în Schengen“

România a mai fãcut un pas spre
alinierea la jurisdicþia Curþii
Internaþionale de Justiþie (CIJ) de la Haga,
dupã ce a intrat în vigoare Legea nr.
137/2015. Legii nr. 137/2015, pentru
acceptarea de cãtre România a jurisdicþiei
obligatorii a Curþii Internaþionale
de Justiþie, a intrat în vigoare,
conform Mediafax.

„Intrarea în vigoare a legii marcheazã
punctul final al demersurilor României
legate de ancorarea deplinã în sistemul
jurisdicþiei Curþii de la Haga, transmiþând
astfel un semnal clar cã România îºi
întemeiazã relaþiile internaþionale pe
respectarea dreptului internaþional“,
menþioneazã MAE, într-un comunicat.

În conformitate cu prevederile legii
intrate în vigoare, MAE a transmis cãtre
Reprezentanþa Permanentã a României pe
lângã Organizaþia Naþiunilor Unite
notificarea, semnatã de ministrul
afacerilor externe Bogdan Aurescu, a
Declaraþiei, pentru a fi depusã la
Secretarul General.

„MAE îºi exprimã, totodatã,
satisfacþia pentru faptul cã acceptarea de
cãtre România a jurisdicþiei obligatorii a
Curþii Internaþionale de Justiþie,
principalul organ judiciar al ONU,
survine în anul aniversar 2015, când se
împlinesc 70 de ani de la crearea
Organizaþiei Naþiunilor Unite (ONU) ºi
60 de ani de la aderarea României la
organizaþie“, se mai aratã în comunicat.

Ministerul precizeazã cã proiectul
care a stat la baza acestei legi a fost
elaborat de MAE în anul 2014, „în urma
unui amplu proces de consultare publicã
ºi inter-instituþionalã care a implicat
organizarea, pe tema acceptãrii jurisdicþiei
obligatorii, de conferinþe în cele mai
importante centre universitare din þarã“.

„România este convinsã cã relaþiile
internaþionale trebuie sã se fondeze pe
drept. România crede ferm cã dreptul
internaþional este o valoare per se, nu doar
un instrument al conduitei în relaþiile

internaþionale. De aceea, respectul deplin
pentru dreptul internaþional este unul
dintre pilonii cei mai importanþi ai politicii
externe a României“, a afirmat Bogdan
Aurescu, la o conferinþã cu tema „Rolul
Curþii Internaþionale de Justiþie în
promovarea statului de drept în relaþiile
internaþionale“, organizatã de MAE la 29
mai, când a fost marcatã adoptarea legii.

Potrivit MAE, iniþiativa referitoare la
posibilitatea acceptãrii de cãtre România a
jurisdicþiei obligatorii a CIJ a fost lansatã
de ministrul afacerilor externe Titus
Corlãþean cu ocazia Reuniunii la Nivel
Înalt pe tema statului de drept, desfãºuratã
la New York în septembrie 2012.
Dezbaterile publice, preliminare
redactãrii proiectului de lege pentru
acceptarea de cãtre România a jurisdicþiei
obligatorii a Curþii Internaþionale de
Justiþie, au reliefat existenþa unui sprijin
consistent din partea mediului academic
(cu referire specialã la experþii în
domeniul dreptului internaþional), a
factorilor decidenþi, a publicului larg în
favoarea acestei iniþiative. Declaraþia de
acceptare, menþionatã la articolul 2 din
Legea nr. 137 din 8 iunie 2015, a fost
redactatã într-o formã care sã asigure
protejarea intereselor pãrþii române,
menþioneazã sursa citatã.

„Conform articolului 36 din Statutul
CIJ un stat are opþiunea de a supune
jurisdicþiei CIJ toate diferendele juridice
care ar apãrea în raporturile sale cu alt stat,
cu condiþia ca acesta din urmã sã fi
acceptat, printr-o declaraþie asemãnãtoare,
aceastã jurisdicþie. Declaraþia formulatã
de România excepteazã anumite domenii
de la jurisdicþia obligatorie a CIJ, în
vederea protejãrii unor interese
considerate importante. Formularea unei
astfel de declaraþii prezintã pentru
România avantajul esenþial de a înlesni
accesul la jurisdicþia CIJ, permiþând
soluþionarea paºnicã ºi echitabilã a unor
eventuale diferende într-un interval de
timp rezonabil, în deplinã concordanþã cu

dreptul internaþional. În context,
reamintim cã CIJ a soluþionat, prin a 100-
a hotãrâre a sa, pronunþatã cu unanimitate
la 3 februarie 2009, cazul privind
Delimitarea Maritimã la Marea Neagrã
(România c. Ucraina), acordând
României 9700 kmp de platou continental
ºi zonã economicã exclusivã, adicã
79,34% din suprafaþa în disputã de cca.
12.200 kmp“, se precizeazã în comunicat.

Formularea declaraþiei nu presupune
eliminarea etapei negocierilor la nivel
bilateral, în ipoteza în care pãrþile convin
sã foloseascã acest mijloc de soluþionare a
diferendelor. „Nu înlãturã aºadar dialogul
între pãrþile la diferend, iar posibilitatea
formulãrii de rezerve, precum ºi de a
modifica sau retrage declaraþia în orice
moment reprezintã mecanisme flexibile
de protejare a intereselor pãrþii române“,
aratã sursa citatã.  Pânã în ianuarie 2015,
71 de state au recunoscut jurisdicþia CIJ
printr-o astfel de declaraþie (afectatã sau
nu de rezerve), între care 22 de state
membre ale Uniunii Europene. România
a devenit al 72-lea stat al lumii care
recunoaºte jurisdicþia CIJ.

România, care din anul 1955 este
parte la Statutul Curþii Internaþionale de
Justiþie (ce constituie parte integrantã din
Carta ONU), a formulat Declaraþia de
acceptare a jurisdicþiei obligatorii a
instanþei internaþionale în temeiul
articolului 36 alineatele 2 ºi 3 din Statutul
CIJ, prin aceastã modalitate un stat se
angajându-se sã supunã jurisdicþiei CIJ
toate diferendele de naturã juridicã în
raporturile sale cu un alt stat, cu condiþia
ca acesta din urmã sã fi acceptat, printr-o
declaraþie asemãnãtoare, aceastã
jurisdicþie.

Conform procedurii prevãzute de
articolul 36 alineatul 4 din Statutul Curþii
Internaþionale de Justiþie, Declaraþia va fi
depusã la Secretarul General ONU, care o
va transmite în copie celorlalte pãrþi la
Statut ºi Grefierului Curþii.

Sursa: romanialibera.ro

România se
aliniazã Curþii
Internaþionale
de Justiþie de
la Haga
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În 2013 Olanda a înregistrat cele mai
scãzute emisii de CO2 de la vehicule noi
dintre toate cele 28 de state membre UE.
Emisiile de CO2 din masini noi in
Olanda sunt la 109g/km. Acest numãr
exprimã ºi a doua cea mai bunã reducere
a emisiilor în ultimii 5 ani în Europa. În
2008 s-au impus limite imperative de
reducere a emisiilor de CO2 la 30,4%.

Aceastã performanþã a Olandei se
datoreazã în mare parte faptului cã taxa
de înscriere a autovehiculului este raical
influenþatã de economia combustibilului
cât ºi de reducerea pânã la eliminarea
taxelor de circulaþie pentru vehiculele cu
emisii reduse (inclusiv maºinile
electrice). Guvernul Olandei a fãcut ºi o
diferenþiere în privinþa emisiilor de CO2
incluzând “beneficii în naturã” pentru
vehicule ale companiilor – taxele pe
acestea au fost în treptat scãzute – cu o
scãdere semnificativã în 2012 –
încurajând achiziþionarea de automobile
cu emisii reduse.

În contrast, emisiile medii ale
Germaniei din maºini noi se ridicã la
136,1 k/km, cel mai slab performer din
UE15. Germania, cea mai mare piaþã
auto din Europa cu aproape 3 milioane
vehicule nou înregistrate în 2013, nu are
o taxa de înscriere semnificativã. Taxele
anuale de circulaþie în Germania sunt
atât de slab acordate cu cu emisiile de
CO2 (o taxa liniarã de 2 Euro/g/km peste
un prag dat) încât nu are niciun efect
asupra alegerii consumatorului.

Beneficiile în naturã pentru o maºinã
achiziþionatã de o persoanã juridical, la
12% din preþul maºinii pe an, constituie
o subvenþie uriaºã, însã nediferenþiatã pe
criteriul emisiilor de CO2. Peste toate
acestea, guvernul federal promoveazã o
schemã de etichetare atât de
contraintuitivã încât evalueazã Porsche
Cayenne cu emisii de CO2 de 191 g/km
la fel ca pe Citroen C3 cu emisii de 114
g/km.

Taxele pe autovehicule graduate
conform emisiilor de CO2 au avut o
consecinþã negativã: au încurajat
achiziþionarea unui numãr mai mare de
maºini diesel care sunt cauza majorã a
poluãrii în mediul urban ºi a aproximativ
400.000 de morþi premature în fiecare

an. Pe lângã faptul cã taxele pe carburant
Diesel sunt ceva mai scãzute la nivel
european, autovehiculele pe motorinã au
mai puþin cu 15% emisii de CO2 la
nivelul þevii de eºapament decât maºinile
pe benzinã, deci pot beneficia mai mult
de subvenþiile oferite. Maºinile Diesel
reprezintã jumãtate din toate maºinile
noi vândute în UE. Însã nu e cazul
Olandei unde doar o maºinã nouã din 4
este pe motorinã, sau al Danemarcei
(una din 3). Aceste douã þãri au sisteme
de impunere specifice care suprataxeazã
dieselul þintind penalizarea contribuþiei
motorinei la poluarea aerului (alte
elemente, ºi nu doar CO2).

Modul în care guvernele UE taxeazã
maºinile are un impact considerabil

asupra asimilãrii vehiculelor mai
eficiente, se aratã în ultima parte a
studiului T&E “Cât de curate sunt
maºinile Europei – 2014”. Þãrile cu cele
mai scãzute niveluri de emisii de CO2 la
automobilele noi tind sã aibã taxe de
înscriere în circulaþie ºi taxe pentru
maºinile companiilor puternic graduate
în acord cu emisiile de carbon. Ele au o
influenþã mare asupra alegerilor celor
care achiziþioneazã automobile noi.
Statele care nu încurajeazã vehicule
eficiente din perspectiva consumului de
combustibil “importã” creºtere
economicã bazatã fundamental pe
consumul ridicat de petrol.

Sursa: 2Celsius
Sursa: green-report.ro

Lumea invizibilã a
microorganismelor nu se mai
poate ascunde de ochiul
uman. În capitala Olandei,
Amsterdam, s-a deschis
primul muzeu dedicat
microbilor, care seamãnã cu
un laborator gigantic.

Muzeul „Micropia“ a fost
inaugurat pe teritoriul unei
grãdini zoologice ºi prezintã
partea nevãzutã a naturii. O
colecþie impresionantã
de microogranisme vii,
prezentãri multimedia ºi
imagini digitale cu lumea
invizibilã poate fi acum
admiratã la Amsterdam.

„99 la sutã dintre
organismele invizibile de pe
pãmânt sunt necunoscute.

Acestea pot face lucruri pe
care noi nu le putem face,
este o revoluþie. Dacã
înþelegem cum funcþioneazã,

putem folosi aceastã
experienþã în favoarea
omenirii“, spune directorul
Zoo, Haig Balian.

Tema principalã a
expoziþiei este relaþia
ºi interacþiunea dintre
microbi ºi oameni. Datoritã

unor microscoape conectate
la ecrane uriaºe, vizitatorii
pot sã vadã cum se reproduc
diferite tipuri de microbi. De
asemenea, ei pot scana, cu
ajutorul unui dispozitiv
special, microorgranismele
care trãiesc pe corpurile lor.

„Suntem purtãtorii a o
sutã de mii de miliarde de
microbi, de patru mii de ori
mai mult decât populaþia
globului. Acesta este un
lucru bun, deoarece microbii
ne menþin sãnãtoºi“, a
afirmat directorul muzeului,
Eveline Hensel.

Proiectul a fost iniþiat
acum 12 ani ºi a costat 10
milioane de euro.

Sursa: publika.md

Destinaþii turistice: muzeul „Micropia” din Olanda

Olanda are cel mai puþin
poluant trafic din UE



Redacþia ziarului românilor
din strãinãtate VOCEA TA

organizeazã lunar, începînd cu ediþia
nr. 51, un Concurs de creaþie literarã
intitulat Muzele poeziei la care sunt
invitaþi sã participe tinerii (pânã la
vârsta de 30 de ani) talentaþi în arta
versificaþiei, care viseazã sã ajungã
celebri, pe culmile Parnasului.

Vechii greci – precum marii poeþi ai
antichitãþii: Anacreon, Eratostene,
Eschil, Euripide, Homer, Pindar,
Sappho, Sofocle, Teocrit sau Xenofan –
se lãsau inspiraþi în arta lor prozodicã,
în creaþia lor epicã, liricã sau eroticã, de
Muzele poeziei: Calliope, Euterpe sau
Erato. Bardul de la Mirceºti spunea cã
„tot românul s-a nãscut poet”, iar
cultura românã se mândreºte cu nume
celebre de poeþi care au îmbogãþit

patrimoniul literaturii naþionale ºi al
culturii universale, prcum: Mihai
Eminescu, Nichita Stãnescu, Vasile
Alecsandri, Nicolae Labiº, Marin
Sorescu, Lucian Blaga, Adrian
Pãunescu, Ana Blandiana, Ion
Minulescu, George Coºbuc, Ion Barbu,
Ioan Alexandru, George Bacovia sau
Alexandru Vlahuþã.

Poeziile trimise redacþiei vor fi
analizate de un juriu competent, iar cele
mai valoroase dintre ele vor fi publicate
în paginile ziarului VOCEA TA. La
sfârºitul fiecãrui an, autorii celor mai
bune poezii, tinerii POEÞI, vor primi
DIPLOME ºi urmãtoarele premii:

Premiul I, în valoare de 500 Euro ºi
publicarea unei plachete cu poeziile sale
(DEBUTUL LITERAR).

Premiul al II-lea, în valoare de 300.
Premiul al III-lea, în valoare de 200.

3 Menþiuni, reprezentate prin
volume de versuri ºi de criticã literarã.

Îi invitãm deci pe tinerii poeþi sã
ne trimitã creaþiile lor (însoþite de o
scurtã autobiografie ºi o fotografie) pe
adresa directoarei redacþiei ziarului

VOCEA TA:
Ionela van Rees-Zota
Petersauracher Straße Nr. 39,
90449 Nürnberg, Deutschland
sau E-Mail: asii.romani@yahoo.

com
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Muzele poeziei

Bunã ziua,
Sunt Anna ºi sunt depedentã de

etnobotanice.
Acum ceva timp a fost prima datã

când am fumat de la weed shop.
Prima datã mi-a plãcut (eram

veselã, am uitat de probleme etc).
A doua oarã a fost foarte nasol.

Eu am dat banii pentru cã a fost ziua
mea ºi am zis cã dacã am dat numai
eu bani sã fumez cel mai mult. Am
tras 7 fumuri, am început sã tremur ºi
m-am speriat. M-am întins pe pat, iar
dupã 2 minute s-au adunt toþi în jurul
meu deoarece s-au speriat dupã cum
fãceam. Dupã ce s-au adunat toþi în
jurul meu am început sã o iau razna
de tot. Toþi râdeau la fel din ce în ce
mai repede iar eu râdeam odatã cu ei
din ce în ce mai repede ºi parcã nu
mai puteam respira. Asta nu a fost
tot... Aveam impresia cã toþi se
învârteau în jurul meu ºi se învârteau
din ce în ce mai repede încât eu nu
puteam ieºi dintre ei (aveam niºte
dureri insuportabile). Am reuºit sã
„ies“ dintre ei. Am ajuns la baie ºi
am dat cu apã pe faþã. Timpul se
miºca cu încetinitorul. M-am uitat la
ceas apoi am cãzut jos ºi simþeam cã
se strâng pereþii ºi eu nu puteam sã

ies dintre ei (ingrozitoooooor). Am
stat jos în jur de 2 minute ºi mã
zbãteam sã „ies“ dintre pereþi dar eu
am simþit cã am stat acolo 10 zile
(fãrã exagerare).

De la acea experienþã am mai
fumat o singurã datã (nu ºtiu ce mi-a
mai trebuit)...

Am reuºit sã mã las. 5 zile mai
târziu... dupã ce m-am lãsat am
început sã am atacuri de panicã,

paranoia, durere în piept, ameþealã,
nu mai vãd bine, mã doare capul, nu
pot sã dorm decât 1-2 ore pe noapte,
am coºmaruri, înainte sã mã culc mã
gândesc la fel ºi fel de lucruri ore
întregi fãrã sã îmi dau seama. De
vreo sãptãmânã am început sã mã
culc înainte de ora 22:00 ºi am
început sã mã agravez. Înainte sã
adorm mã gândesc la niºte chestii;
când încep sã aþipesc puþin mã
gândesc la 2-3-4-5 lucruri deodatã
(de nesuportat) ºi prefer sã mã plimb
prin casã decât sã mã gândesc la mai
multe lucruri deodatã fãrã sã vreau...
îmi este foarte fricã sã nu înnebunesc.
Stau ºi mã gândesc la seara aia cum
a fost când m-am drogat.

Am început sã am note proaste la
ºcoalã, sã comentez la profesori, sã
sar la bãtaie la colegii mei fãrã
niciun motiv.

Am fumat de 5 ori ºi aº vrea sã
ºtiu dacã asta este sevrajul ºi cum aº
putea scãpa de aceste efecte.

Vã rog frumos sã nu mã criticaþi
cã ce mi-a trebuit de m-am drogat!!!

Mã poate ajuta cineva sã trec
peste aceste clipe grele sau sã îmi
spunã cât timp o sã mai dureze?

Am abia 17 ani ºi abia acum mi-

am dat seama cã nu am preþuit ce am
primit de la bunul Dumnezeu
(sãnãtate, prieteni ºi familia aproape
de mine).

Mulþumesc anticipat!

Rãspuns:
Bunã,

Draga mea Anna, te felicit în
primul rând pentru curajul pe care l-ai
avut sã ceri ajutorul specializat în
problema ta cu drogurile.

Este un prim pas spre vindecarea
ta ºi nu eºti de tot pierdutã în mirajul
drogurilor.

Nu te judecã nimeni dacã eºti
sincerã ºi recunoºti deja cã ai greºit,
drumul spre vindecarea ta de droguri
nu va fi uºor pentru cã totul depinde
de voinþa ta, de puterea ta de a rezista
tentaþiei.

Nu vei fi singurã în aceastã luptã,
eºti alãturi de un psiholog, care are o
misiune grea, dar meritã tot efortul
dacã vom avea rezultate pozitive
împreunã. Te rog sã iei legatura cu
mine în privat pentru a stabili ce ai de
fãcut.

Valentina Cristea,
psiholog

CAZ ANNA, 
17 ANI,
DEPENDENTÃ
DE
ETNOBOTANICE

Stimaþi cititori
Începând cu acest numãr, vom inaugura o rubricã

specialã pentru cei care doresc o consultaþie în
domeniul psihologic ºi nu îndrãznesc sã meargã la un
psiholog, sub numele de: PSIHOLOGUL DE
SERVICIU Psihologul nostru, Valentia Cristea va fi
alãturi de dumneavoastrã cu cele mai sincere ºi
prieteneºti sfaturi, asigurânu-vã de toatã protecþia de
identitate. Nu ezitaþi sã ne scrieþi pe adresa redacþiei
asii.romani@yahoo.com, cu menþiunea: „pentru
psihologul de serviciu” , iar în numãrul viitor al
ziarului veþi primi rãspunsul.
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BERBEC
Urmeazã o perioadã excelentã din punct de
vedere profesional, tradusã prin ºanse de
promovare. Vor primi un ajutor de la cineva din

anturaj ºi vor descoperi cã se pot baza pe prieteni.
Reîntâlnirea cu o fostã iubire le va aduce furtuni în cuplu.

TAUR
Unele probleme sentimentale o sã-i cam scoatã
din ritm pe Tauri în urmãtoarele zile. Bârfele
cuiva din anturaj vor complica ºi mai mult

situaþia. În profesie, e un moment bun sã înceapã proiecte de
amploare. Vor face rost de bani în urma unui împrumut
avantajos.

GEMENI
Primesc multe oferte de ieºiri, excursii, întâlniri.
Toate sunt tentante, dar e momentul sã se
concentreze asupra relaþiei de cuplu. Profesional,

vor avea câteva probleme provocate de o persoanã de sex
feminin care vrea sã le strice planurile.

RAC
Va fi o lunã dedicatã distracþiilor ºi flirtului.
Vor avea mult succes la sexul opus ºi reputaþia
lor de timizi nu va face decât sã le ridice

credibilitatea. Sunt foarte expuºi riscului de a pierde bani,
sau de a face o achiziþie pãguboasã.

LEU
Leii care au probleme financiare trebuie sã caute
mai mult. Ocazii vor fi, dar e nevoie sã fie pe fazã.
E o perioadã în care pot încheia contracte

avantajoase. Niºte datorii mai vechi aºteaptã sã fie plãtite ºi ar fi
bine ca Leii sã nu mai amâne acest lucru.

FECIOARÃ
Fecioarele care au avut necazuri în ultima
perioadã, vor începe sã-ºi revinã în zilele
urmãtoare. Primesc o veste bunã care le va ridica

moralul ºi se împacã cu cineva din familie cu care n-au mai
vorbit demult. Viaþa lor intrã pe un fãgaº pozitiv.

BALANÞÃ
Au parte de o lunã excelentã. Vor avea ocazia sã se
bucure de reuºita cuiva drag ºi vor primi niºte veºti
foarte bune legate de job. Spre mijlocul lunii, vor

avea multe surprize plãcute în dragoste ºi chiar vor ajunge sã se
gândeascã la un viitor comun.

SCORPION
Trebuie sã-ºi pãstreze obiectivitatea, chiar cu
riscul de a mai rãmâne un timp singuri. Sã aibã
grijã sa fie mai discreþi în legãturã cu trecutul lor,

pentru cã tot ce spun în aceastã perioadã va deveni informaþie
publicã. Sã nu uite sã se ocupe ºi de carierã.

SÃGETÃTOR
Profesional, Sãgetãtorii vor reuºi sã fie foarte
convingãtori ºi sã obþinã niºte favoruri importante
din partea superiorilor. Au ºanse de o ieºire

specialã la sfârºitul lunii ºi vor fi în centrul atenþiei.

CAPRICORN
Capricornii muncesc pânã la epuizare, dar nu
degeaba. Toate eforturile lor vor fi rãsplãtite în
scurt timp ºi nu vor mai avea motive sã se

plângã de bani. Chiar dacã nu au prea mult timp sã acorde
relaþiei, partenerul va înþelege acest lucru.

VÃRSÃTOR
Vãrsãtorii vor lua o decizie pripitã în dragoste, pe
care o vor regreta. Se vor certa cu partenerul, sau
se vor arunca într-o relaþie nepotrivitã. Vor exista

ºi unele tensiuni în anturaj care îi vor indispune destul de
tare.

PEªTI
Peºtii îºi vor dedica majoritatea timpului relaþiei
de cuplu ºi eforturile lor vor fi apreciate. Nu vor
întâmpina probleme care sã le strice cheful: banii

vin, chiar mai mulþi decât se aºteptau, iar în privinþa carierei
nu se întrevãd schimbãri majore.

HOROSCOP

SUDOKU 

Ionii pozitivi sunt cei care au
dat de bãut de ziua lor iar cei
negativi sunt cei care n-au dat.

********
- Copii, ce vreþi sã ajungeþi

când o sã fiþi mari?
Maria rãspunde:
- Eu vreau sã fiu doctor.
- Foarte bine Maria.
Ion rãspunde ºi el. Eu vreau

sã fiu avocat.
- Foarte bine Ion.
- Tu Miticã, ce vrei sã faci?
- Eu vreau sã fiu parlamentar.
- Parlamentar! Si de ce vrei sã

fii parlamentar?
- Pãi, nu mai aºa poþi sã furi

fãrã sã faci puºcãrie.
********

Trei indivizi stãteau în birt la
o masã. Unul dã din mânã a
lehamite, al doilea ofteazã, al
treilea scuipã cu silã:

- Domnilor, îi apostrofeazã
proprietarul, la mine în local e

interzis sã discutaþi politicã.
********

Un tip bate la poarta unei
case. Un câine se ridicã în douã
picioare ºi-i spune:

- Stãpanul nu e acasã!
Tipul leºinã de spaima. Când

îºi revine, îl intreabã pe câine:
- Pãi eºti câine, de ce nu latri?
- N-am vrut sã te sperii!

********
O femeie trecutã de prima

tinereþe se prezintã sfioasã la
Poarta Raiului, bate la uºã,
deschide Sfântul Petru:

- Ce doriþi, o întreabã Sfântul.
- Domnule, sunt tare curioasã,

soþul meu este cumva aici?
- Cum îl cheamã pe soþul

dumitale, spune Petru plictisit.
- Nicu!
- Vai de mine, cucoanã, sunt

atâþi oameni cu acest nume în
Rai… chiar nu am de unde sã
ºtiu, daþi-mi mai multe detalii.

- Nu ºtiu ce detalii sã vã dau,
dar pe patul de moarte soþul meu
mi-a spus cã o sã se învârtã în
mormânt dacã îl înºel.

- Aaaa, de ce nu ai zis aºa, a
rãspuns Sfântul Petru. Intrã ºi
întreabã de Nicu Titirez…

********
Autobuzul pleacã din staþie,

iar dupã el aleargã o doamnã
strigând:

- Oameni buni, opriþi vã rog
autobuzul cã întârzii la lucru!

Pasagerii îl roagã pe ºofer sã
opreascã, doamna se urcã ºi
spune bucuroasã:

- Am reuºit… Biletele la
control!

********
Ajung acasã ºi gãsesc pe

frigider urmãtorul bilet:
"Nu mai merge! Nu mai

suport! Plec la mama!".
Am deschis frigiderul ºi

surprizã: mergea perfect!

BBAANNCCUURRII ,,     GGLLUUMMEE.. .. ..

TALON DE CONCURS
Poþi câºtiga un abonament ANUAL la ziarul VOCEA TA dacã 

vei rãspunde corect la urmãtoarea întrebare:

Întrebare:

Unde se tipãreºte acum ziarul VOCEA TA?

Rãspuns:
____________________________________________________________

____________________________________________________________

Nume__________________________________________________; 

Prenume ___________________________________________________;

Adresa _____________________________________________________

____________________________________________________________

Telefon ___________________________________________________;
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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 MIHAI-
ADRIAN POP
din Stuttgart
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Vând la preþ negociabil vilã superbã
construitã pe 4 nivele (subsol, parter, etaj,
mansardã), în cartierul Moara de Vânt din
municipiul Iaºi, România. Relaþii la telefon
0040.751294131 (inginer ILIE).

Direct de la proprietar: vânzare vilã
modernã, nouã, zona Horezu, la ºosea, 111 mp, cu
garaj, P+M, 2 terase, izolatã, termopane, acoperiº
þiglã, 3 camere, 2 bãi, bucãtarie, cãmarã, instalaþii
moderne, apã curentã, gaze, faianþã, gresie, parchet,
curte: 1350 mp,pomi fructiferi, dependinþe
caramidã (ºopron, coteþ gãini ) gard cu fundaþie;
teren agricol intravilan: 2555 mp., pãºune
intravilanã: 918 mp., pãdure salcâmi de-a lungul
râului Cerna: 15555 mp. Preþ negociabil: 195000
Euro. Tel.0049-1765540055.

Vând casã în Fãgãraº zona centralã (Str. Li-
bertãþii nr.20), 2 camere, parchet, sobe teracotã, bu-
cãtãrie mare, antreu, baie. Teren total 312 mp
Curte, grãdinã, beci, suprafaþã folosibilã 65 m.p.,
zonã liniºtitã. Telefon: 0851 87951. Familia
Bartesch.

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 Frank-
furt am Main, complet mobilat  ºi utilat, zonã cen-
tralã, în apropiere de gara centralã. Relaþii la tele-
fon:  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.

Meditez limba germanã la domiciliul meu
(zona Gustav Adolf), începãtori sau avansaþ i.
Telefon: 0176 45638838.

Caut familii sau persoane în vârstã- cetãþeni
germani pentru îngrijire. Telefon: 0151 43510905

Organizãm evenimente: zile de naºtere,
nunþi, botezuri, carnavaluri, întâlniri cu prietenii,
revelioane etc. Vã punem la dispoziþie servicii de
catering cu meniu specific românesc ºi muzicã live ce
ce-a mai bunã calitate. Vã gãsim locaþia potrivitã.
Preþuri absolut accesibile ºi distracþie garantatã.
Contactaþi-ne! Telefon: 0151 21315812

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.

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

Sunt din România, caut de muncã ca
muncitor în construcþii, în agriculturã sau la o fermã
la grãdinãrit. Cunsosc limba germanã la nivel
începãtor. Telefon: 0043 344806629 sau 0040
760797048.

Bãrbat serios, cu experienþã în construcþii,
zidar, finisaje, caut loc de muncã în Nürnberg. Rog
seriozitate. Telefon: 0152 5700456 sau 0172 7307216

Tânãr cãsãtorit 40 ani, locuiesc în Nürnberg,
mecanic de meserie, posesor permis de conducere
categoriile: B, C, E caut loc de muncã. Telefon: 0151
71 305 930

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

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:
01776583836

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

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

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

Caut lucru în: amenajãri interioare, faianþã,
gresie în Nürnberg ºi împrejurimi. Îmi ofer serviciile
la firme sau privat. Telefon: 0152 57004526 sau 0911
21535108. Calitate ºi bun gust!

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

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

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

Român, caut de lucru în Germania la ferme
sau instalaþii de  abºare, vopsitorie. Telefon: 0040758
628039.

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.

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

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

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.           

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

IMOBILIARE

MMIICCÃÃ PPUUBBLL IICC II TTAATTEE     MMIICCÃÃ PP UU BB LL II CC II TT AA TT EE     
Materialele din aceaste pagini sunt

publicitare. Rãspunderea pentru conþinutul
lor NU aparþine ziarului VOCEA TA.

Organizãm spectacole cu echipã
completã: artiºti, ingineri de sunet, de

imagine, regizor ºi scenograf etc la
preþuri pentru toate buzunarele.

Asigurãm ºi cerem seriozitate maximã
Detalii: Telefon +49 152 122 47 555.

Muzicã internaþionalã ºi folclor din toate
zonele pentru nunþi, botezuri etc la

preþuri convenabile cu DUO
GRÃJDAN. Telefon: 0049 152 12247555

sau 0049 15166570489.

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

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

VR-Bank Nürberg
Konto: DE 70760606180001932497

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

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

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

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: gastrono-
mie, 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 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

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.

Tânãr 42 ani, român, cu domiciliul în Germania
( 12 ani), 1.70m, doresc cunoºtinþã cu doamnã maxim 40
ani în vederea unei relaþii bazatã pe încredere ºi foarte
multã comunicare. Deþin casã în România, deci o parte
din concediu va fi acasã. Telefon: 015754493385- Mihai.

Pensionar 67 ani, 180, 99 kg, inginer, din
Nürnberg, caut o doamnã vorbitoare de limba germanã
pentru o relaþie serioasã ºi stabilã. Telefon 0911
71568327, sau sms : 0152 02717331

Profesoarã în pensie, 65 ani, de origine românã,
cu naþionalitate germanã, serioasã, cultã, iubitoare de
naturã ºi muzicã caut un bãrbat serios pentru prietenie,
eventual cãsãtorie pentru tot restul vieþii. Telefon: 0049
15773742305

Doamnã 63 ani, locuiesc în Germania ºi doresc sã
cunosc un bãrbat pentru o relaþie stabilã ºi serioasã.
Telefon: 0981 35766448.

Doamnã drãguþã, minionã, 50 ani, doresc sã
cunosc un domn cu vârstã  între 50- 60 ani pentru
prietenie, bazatã pe înþelegere ºi respect  reciproc.
Telefon: 0151 43510905.

Un om rãmas tânãr, de 65 ani, îºi cautã
jumãtatea sa în vederea bunei înþelegeri ºi dragoste
pentru viitor. Telefon: 0152 16758270

Doamnã 46 ani, stabilitã în Germania, caut un
bãrbat serios pentru o relaþie de prietenie, eventual
cãsãtorie. Condiþii: sã fie cu domiciliul în zona (
Nürnberg, Fürth, Erlangen). Telefon 0176 72377718.

Tânãr 42 ani, român, cu domiciliul în Germania
( 12 ani), 1.70m, doresc cunoºtinþã cu doamnã maxim 40
ani în vederea unei relaþii bazatã  pe încredere ºi foarte
multã comunicare. Deþin casã în România, deci o parte
din concediu va fi acasã. Telefon: 015754493385- Mihai.

Domn vãduv 66 ani român-ungar, stabilit în
Germania, 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 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 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 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

Vând teren agricol 5 H cu 2 Euro m.p. în comuna
Cata, jud. Braºov. Deþin titlu de proprietate cu extract
de carte funciarã. Telefon: 0176 83204051 sau 0176
83204074.

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: 01715807720.

DIVERSE

MATRIMONIALE

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

ºi masã. Telefon: 0160 33 73 128.

Cãsuþa redacþionalã

Director:
Ionela van Rees-Zota

(Membrã a Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România,
Membrã a Uniunii
Jurnaliºtilor din Germania)

Director adjunct:
Berthold J. Staicu 

Redactor-ºefi:
Adriana-Lucia Ciugudean
Liliana Moldovan

Senior editor:
Emil Mateiaº

Redactori:
Ionela Ifrim
Viorel Maier
Emilia Latcu Tudor
Clement Lupu
Ioana Diaconu
Adriana Bittner
Viorel  Bãetu
Elena Cesar von Sachse
Austria: 
Ioan Godja 
Agnes Maria ORBAN

(Clubul de Presã
CONCORDIA din Viena)

Mihai Anthony (Membru
al Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România)

Belgia:
Cornel Radu Loghin
Liviu  Hopârtean 
România:
Elena Chiriþã (Membrã a

Uniunii Ziariºtilor
Profesioniºti din România)

Tehnoredactor:
Neluº Nãstãsoiu

Ziar editat de:
Ionela van Rees- Zota

Petersauracher Straße 39,
90449 Nürnberg

Mobil 0049 160 33 73 128
E-mail: asii.romani@yahoo.com

Tipar executat la:
PRODCOM Tg. Jiu – RO

• Rãspunderea pentru conþi-
nutul articolelor publicate

aparþine, conform art. 206 Cod
Penal,  în exclusivitate

persoanelor care le semneazã.

Ziar distribuit pe teritoriul
Germaniei, Austriei, Belgiei
ºi Olandei. Pentru publici-

tate ºi abonamente vã
rugam sã ne contactaþi la
numerele de telefon din

cãsuþa redacþionalã.

ISSN 2191-7272 

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!

51

MMIICCÃÃ PPUUBBLLIICCIITTAATTEE    MMIICCÃÃ PPUUBBLLIICCIITTAATTEE    
Te caut pe tine, plinã

de viaþã ºi sportivã. Eu
am 50 ani, 1.60, 55 kg
ºi îmi place sã merg cu
maºina. Iubesc viaþa ºi

sunt plin de umor.
Dacã ai interes sã

cunoºti un cetãþean
german, cunoºti limba
germanã cât de cât, ai

între 37 ºi 40 ani,
aºtept un semn de la

tine. Telefon: 0049 173
9911069.
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