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Permisul de conducere românesc în Germania
Permisul de conducere eliberat în România
este recunoscut peste tot în Uniunea Europeanã
ºi îl poþi folosi în Germania atâta timp cât
permisul este valabil (categoria B), ai împlinit
vârsta legalã de la care poþi conduce un vehicul
de categorie echivalentã, permisul nu este
suspendat, restricþionat sau revocat în þara care la emis (România în cazul nostru). Începând cu
19 ianuarie 2013, toate permisele noi eliberate în
UE respectã un model european standard – au
forma unui „card bancar” din plastic cu fotografia
titularului ºi cu elemente de securitate îmbunãtãþite. Încã mai poþi folosi permisul emis anterior,
dar acesta va fi înlocuit cu noul model în momentul în care expirã sau îl schimbi (cel târziu, pânã în
2033). Dacã nu ai încã noul model de permis,
modelul european, îl poþi obþine de la serviciul
public comunitar pe raza cãruia ai domiciliul sau
reºedinta. Ai nevoie de permisul vechi, actul de
identitate în original ºi copie, fiºa deþinãtorului
permisului de conducere completatã ºi dovada
plãþii contravalorii permisului de conducere.
Pentru posesorii categoriilor C, C1, CE, C1E
(camion) sau D, D1, DE, D1E (autobuz) trebuie
avute în vedere urmãtoarele limitãri:
- Permisele pentru categoriile C1 ºi C1E
sunt valabile doar pânã la împlinirea vârstei de 50
de ani.
- Permisele pentru categoriile C, CE, D, DE,
D1 ºi D1E sunt valabile în Germania doar 5 ani de
la data eliberãrii chiar dacã valabilitatea acestora
în þara emitentã este mai mare.
Atenþie! Permisul de conducere (sau o
categorie suplimentarã) obþinut în România în
perioada în care ai reºedinþa obiºnuitã în
Germania (Anmeldung) nu este valabil ºi nu
poate fi folosit în Germania. Conducerea cu un
astfel de permis este încadratã la conducerea fãrã
permis ºi este faptã penalã. Daca vrei sã faci
permisul în România trebuie sã renunþi la
rezidenþa din Germania (Abmeldung) pentru o
perioadã de cel puþin 185 de zile (6 luni).
Pentru conformitate, nevalabilitatea
permisului obþinut în strãinãtate în momentul în
care „reºedinþã obiºnuitã” se aflã în Germania
este precizatã la punctul 3 – alineatul 4 din
Regulamentul privind posesorii de permise de
conducere din þãrile Uniunii Europene emis de
cãtre Ministerul Federal al Transporturilor
(Bundesministerium für Verkehr, Bau und
Stadtentwiclung) care poate fi citit accesând
linkul (limba germanã):
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anla
ge/VerkehrUndMobilitaet/Strasse/auslaendische
-fahrerlaubnisse-merkblatt-eu-und-ewrstaaten.pdfþ__blob=publicationFile
„Reºedinþã obiºnuitã” care înseamnã locul
în care o persoanã locuieºte în mod obiºnuit,
adicã pe parcursul a cel puþin 185 de zile din
fiecare an calendaristic este reglementatã în
Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European
ºi a Consiliului din 20 decembrie 2006 privind
permisele de conducere la Articolul 12 aliniatul 1
care poate fi cititã (limba românã) accesând
linkul: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/
TXT/HTML/þuri=CELEX:32006L0126&from=RO:
Legislaþia din România (Ordinul MAI nr.
110/2014 privind procedura de examinare pentru
obþinerea permisului de conducere – articolul 3)
prevede de asemenea obligativitatea unei
declaraþii pe propria rãspundere privind rezidenþa
de minim 185 de zile în România la cererea
pentru obþinerea permisului de conducere.
Ordinul poate fi citit accesând linkul:
https://lege5.ro/Gratuit/gqydcmjwha/ordinu
l-nr-110-2014-pentru-modificarea-sicompletarea-ordinului-ministrului-administratieisi-internelor-nr-268-2010-privind-procedura-de-

examinare-pentru-obtinerea-permisului-deconducere
Un model de cerere pentru prezentarea la
examenul pentru obþinerea permisului de
conducere care conþine ºi declaraþia pe propria
rãspundere poate fi descãrcat accesând linkul:
http://www.prefecturabucuresti.ro/resurse/
permise/4_Cerere_examinare_.pdfþ1502866329
972
Schimbarea permisului românesc cu un
permis german
Dacã doreºti, poþi înlocui permisul de
conducere românesc cu unul german, însã nu
eºti obligat sã o faci. Documentele necesare
pentru schimbarea permisului românesc în
permis german (categoria B) sunt:
- permisul românesc (valabil)
- carte de identitate sau paºaport
- confirmarea adresei (Anmeldebestätigung)
- pozã biometricã de paºaport
(Biometrisches Lichtbild) – care se poate face la
un automat chiar în sediu)
- cerere (o gãseºti la sediu).
Documentele se depun la Führerscheinstelle. (cautã în Google ‘‘Führerscheinstelle +
nume oraº‘‘ pentru a gãsi locul unde se poate
face schimbarea). Eliberarea permisului german
dureazã pânã la 4 sãptãmâni, timp în care poþi
folosi permisul românesc care se predã doar la
primirea celui german. Taxa pentru schimbare
este între 30 ºi 50 euro în funcþie de localitate.
Dacã te grãbeºti poþi plãti ºi o taxã de urgenþã
pentru eliberarea mai rapidã a permisului.
Dacã permisul este valabil nu ai nevoie de
analize medicale. Pentru categoriile C, D, E ºi
pentru permisul de categoria B expirat este
nevoie în plus de adeverinþã medicalã (analize
sânge, examene psihologic ºi oftalmologic). În
plus la schimbare pentru permisele C, D, E
trebuie prezentate ºi atestatele profesionale
pentru a primi 95 pe permis.
Punctele de penalizare în Germania
Permisul de conducere românesc al
persoanelor care au reºedinþa în Germania
(Anmeldung) se supune aceloraºi reguli cu
permisul german de conducere ºi poate fi
suspendat sau retras în anumite condiþii de cãtre
autoritãþile germane. Pentru abaterile de la
regulile de circulaþie existã un registru central de
contorizare a punctelor de penalizare care se
aplicã pentru fiecare abatere în funcþie de
gravitatea acesteia. Registrul este administrat de
Autoritatea Federalã pentru Traficul Rutier –
Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) cu sediul în
Flensburg (de aici ºi denumirea punctelor de
penalizare – Punkte in Flensburg).
În funcþie de gravitatea faptei se pot primi 1,
2 sau 3 puncte de penalizare astfel:
- 1 punct de penalizare – se aplicã pentru
încãlcãri grave ale regulilor de circulaþie care pun
în pericol securitatea traficului rutier ºi sunt de
obicei sancþionate cu amenzi de la 60 euro în sus.
Nu se suspendã permisul de conducere.
Exemple de abateri: depãºirea limitei de vitezã cu
mai mult de 21 km/h, neacordarea de prioritate,
nerespectarea distanþei dintre vehicule la o vitezã
mai mare de 80 km/h, lumini defecte, nerespectarea semnelor de parcare/oprire interzisã cu
blocarea accesului vehiculelor pentru urgenþe,
etc. Punctul de penalizare acumulat în acest fel se
ºterge din registru dupã 2 ani ºi jumãtate.
- 2 puncte de penalizare – se aplicã pentru
încãlcãri foarte grave ale regulilor de circulaþie. În
acest caz e posibilã pe lânga amendã ºi
suspendarea permisului de la o lunã la 3 luni.
Exemple de abateri: depãºirea limitei de vitezã cu

mai mult de 31 km/h în localitate sau cu mai mult
de 41 km/h în afara localitãþii, depãºirea în zone în
care aceasta este interzisã, conducere sub
influenþa alcoolului (mai mult de 0,5 la mie),
neoprirea la trecerea de cale feratã, participarea la
curse ilegale, conducerea fãrã permis, etc.
Punctele de penalizare acumulate în acest fel se
ºterg din registru dupã 5 ani.
- 3 puncte de penalizare – se aplicã pentru
încãlcãri foarte grave ale regulilor de circulaþie
care de obicei sunt considerate fapte penale. În
acest caz de cele mai multe ori amenda este
însoþitã ºi de retragerea permisului. Exemple de
abateri: rãnire sau omor prin imprudenþã,
conducere sub influenþa alcoolului (mai mult de
1,1 la mie), pãrãsirea locului accidentului, numere false de înmatriculare, neacordarea primului
ajutor, etc. Punctele de penalizare acumulate în
acest fel se ºterg din registru dupã 10 ani.
La acumularea punctelor în registrul central
existã 4 nivele astfel:
- 1 – 3 puncte – în acest caz punctele
sunt doar înregistrate în registru (Vormerkung)
fãrã alte mãsuri suplimentare din partea KBA
-4 – 5 puncte – în acest caz ºoferul va
primi o atenþionare scrisã (schriftliche
Ermahnung) contra cost din partea KBA. ªoferul
este sfãtuit sã ia parte la un seminar de circulaþie
pentru reducerea punctelor. Participarea la un
astfel de seminar (organizat de ºcolile de ºoferi)
costã în jur de 400 de euro ºi scade un punct din
totalul punctelor acumulate.
- 6 – 7 puncte – în acest caz ºoferul va
primi un ultim avertisment (Verwarnung) contra
cost din partea KBA. ªoferul este sfãtuit sã ia
parte la un seminar de circulaþie. În acest caz
participarea la un astfel de seminar nu mai duce
la reducerea punctelor de penalizare.
- 8 puncte – acumularea de 8 puncte duce
la retragerea permisului pentru minim 6 luni.
ªoferul poate primi permisul înapoi, doar dupã ce
demonstreazã cã este capabil sã aibã un
comportament adecvat în trafic dupã o evaluare
medicalã ºi psihologicã.
Dacã vrei sã fii sigur cã nu eºti în pericol de
aþi fi permisul suspendat sau retras ºi vrei sã ºtii
câte puncte de suspendare ai acumulat poþi face
acest lucru prin trimiterea (prin poºtã) a unei
cereri scrise însoþitã de o copie a cãrþii de
identitate sau a paºaportului la Autoritatea
Federalã pentru Traficul Rutier la adresa
Kraftfahrt-Bundesamt, 24932 Flensburg.
Formularul pentru cerere îl poþi descãrca ºi
tipãri de pe site-ul KBA accesând linkul:
https://www.kba.de/DE/ZentraleRegister/FA
ER/Auskunft/formular_pdf.pdfþ__blob=publicati
onFile&v=8
Cei care locuiesc în apropiere de Flensburg
sau Dresden pot merge direct la sediile KBA din
aceste localitãþi pentru a cere informaþii din
registrul central. Adresele le gãsiþi accesând
linkul: https://www.kba.de/DE/Service/Anfahrt
Adressen/anschriften_node.html
Eºti în Germania ºi ai nevoie de ajutor?
Începând cu 1 mai 2017 s-a deschis Biroul
de consiliere ºi servicii pentru integrarea în Germania care îþi oferã consiliere privatã ºi gratuitã
(telefonic, WhatsApp, Messenger, email). Noi nu
îþi rezolvãm problemele, dar te putem ajuta cu
informaþii, sfaturi ºi idei pentru rezolvarea acestora ºi de ce nu cu o vorbã bunã ºi o încurajare!
Lasã un mesaj pe pagina de Facebook a
biroului: https://www.facebook.com/ consiliere
DE/ sau sunã la 0176 44238151 – e de ajuns
doar un bip ºi te sunãm noi (valabil pentru
numere de Germania).
Sursa: https://romde.eu

EDITORIAL

Invitaþie la
iubire, nu la
urã, nu la
defãimare
„Specia noastrã nenorocitã este astfel construitã
încât cei care urmeazã calea bãtãtoritã, întotdeauna,
aruncã cu pietre în cei care aratã un drum nou“. Voltaire
Vãd în ultimul timp tot mai des atacuri, defãimare sau
chiar injurii aduse unor persoane fizice sau juridice,
instituþii de Stat sau private. Unde ne este devotamentul
faþã de seamãnul nostruþ De ce este mai uºor sã distrugi
decât sã zideºtiþ Oare nu vã imaginaþi cât de mult au muncit
acele persoane pentru a face ceea ce fac, pentru a ajunge sã
fie în slujba celui de lângã el, pur ºi simplu prin a ajutaþ
Ajutorul poate fi de multe feluri. Poate fi atât de
diversificat, încât nici mãcar nu realizezi cum ai fost ºi tu
ajutat de cineva, cândva. O simplã idee, din care s-au
nãscut afaceri mari, un simplu gând, care a fãcut ca cel de
lângã tine sã se simtã bine. O simplã, dar atât de doritã
îmbrãþiºare datã la timp, face mai mult ca orice vorbã.
Puþini se gândesc, înainte de a da în cineva, cã acest
lucru îl sau o poate costa destul de scump, mai ales în
Germania, unde aproape întotdeauna Tribunalul a dat
câºtig de cauzã celor care au fost defãimaþi.

Legea spune: Conform art. 205 C. pen., insulta
constituie ,,atingerea adusã onoarei ºi reputaþiei unei
persoane, prin cuvinte, prin gesturi sau prin orice alte
mijloace, ori prin expunerea la batjocurã”. Dacã din aceste
insulte mai intervin ºi alte pierderi, de gen material, psihic
sau chiar familial, atunci acestea au forme agravante. De ce
sã aruncãm cu noroi, când putem curãþaþ De ce sã rupem,
când putem imbina. De ce sã urâm, când putem iubi!
Haide, sã fim mai uniþi, sã arãtãm cã românul nu este
dezbinat. Personal, m-am sãturat sã tot aud cã dacã românii
nu sunt uniþi, cã nu au decât interese proprii etc. Vã spun cã
nu este aºa. Am avut norocul ºi am întâlnit sute, chiar mii
de români care sunt într-un sistem social de întrajutorare de
invidiat. Români care luptã dezinteresaþi pentru idealurile
semenilor lor ºi o fac pierzând ore bune, care ar putea fi
folosite în folosul propriu, dar aleg aceastã cale pentru a-i
face pe ceilalþi fericiþi, de a-u ajuta. Am întâlnit zeci de
persoane care au pus pe primul loc zâmbetul celui de lângã
el ( sau ea), care se hrãneau pur ºi simplu cu faptul cã pot
face bine. Atunci când ai atâta energie, când vrei ca toþi sã
fie mulþumiþi, sã primeºti din partea tuturor un zâmbet,
unele persoane aleg sã te jigneascã, sã arunce cu tot ce e
mai urât în tine. Sunt acele persoane care încep sã îþi
rãpeascã energia. Care vor sã te facã a te simþi inutil. Dar
nu te lãsa. Ai cu siguarnþã lângã tine acele izvoare de bine,
dãtãtoare de energie, care oricum, sunt mult mai puternice
decât cele negative. Continuã drumul tãu! Mergi aºa cum
ºtii cã e mai bine, iar odatã, cândva, cu siguraþã cã o parte
din acei „mâncãtori de energie” vor regreta ce-au fãcut.
Nu uita: „dacã semeni vânt, culegi furtunã”! Fiecare,
la rândul lui. Eu am o vorbã: existã o selecþie naturalã între
oameni. Cine are aceleaºi interese, aptitudini ºi þeluri cu
tine, râmâne alãturi, cine nu, va pleca.
Ionela van Rees- Zota
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Priveºte frumuseþea ce te
înconjoarã ºi vei fi fericit!
Ce armonie, ce felurime! Un ocean de frumuseþe!!! În
orice parte s-ar întoarce cineva, vede înþelepciunea ºi
mãreþia lui Dumnezeu! Toatã zidirea lui Dumnezeu a fost
creatã pentru noi, oamenii, cu dãrnicie ºi multã
dragoste. ” Marele Artist” a creat lumea cea frumoasã
pentru a bucura ºi pentru a veseli inima omului. Cât de
minunatã e întreaga Sa creaþie ºi mulþi dintre noi, nu
mai conºtientizãm asta, fiind distraºi prin bunurile
materiale de larg consum. Minunile lui Dumnezeu sunt
peste tot în jurul nostru ºi ne dezvãluie ºi mai multe
despre Creatorul nostru. Prin creaþie, întrezãrim puterea
ºi înþelepciunea Sa, mãreþia ºi grija Lui. Creaþia le
vorbeºte celor care vor sã asculte.
Puterea lui Dumnezeu se manifestã
prin intermediul creaþiei, de la
renaºterea plantelor primãvara, la noua
viaþã care se formeazã în pântec.
Oriunde privim, puterea dãtãtoare de
energie a Creatorului e mai presus de
orice îndoialã. El ghideazã stelele pe

traiectoriile lor de sus. El a format
munþii maiestuoºi. El pãstreazã ordinea
anotimpurilor binefãcãtoare. În mâinile
Lui se aflã vieþile tuturor creaturilor vii.
Dacã avem ochi de vãzut, aceºtia
vor percepe în jurul nostru frumuseþea ºi
miracolele! E minunat sã ne putem

bucura de un rãsãrit sau un apus de
soare; e minunat sã ne bucurãm de
frumuseþea lunii, care lumineazã în
noapte; e minunat sã ne întindem
mâinile spre soare ºi sã-i simþim
sãrutarea sa caldã pe faþa noastrã; e
minunat sã mergem cu picioarele goale
prin iarba udã ºi mãtãsoasã de un verde
ca smaraldul; e minunat sã ascultãm
clipocitul unui izvor cu apã limpede
precum cleºtarul. E minunat sã ascultãm
un concert de pãsãrele; e minunat sã
respirãm aerul îmbãlsãmat de parfumul
gingaºelor flori, viu colorate ºi frumos
mirositoare.
E minunat sã ne bucurãm de mãreþia
munþilor falnici, cu crestele mângâiate
de soare ºi sã ne dorim sã fim puternici
precum munþii în faþa greutãþilor vieþii.
E minunat sã dansãm prin ploaia caldã
de varã; e minunat sã privim marea
înspumatã ºi sã ne gândim la ce este
dincolo de linia orizontului. E minunat
sã privim cerul cu multe culori ºi norii,
cât sunt de frumoºi; e minunat sã ne
bucutãm de frumuseþea unui curcubeu,
care este ”zâmbetul lui Dumnezeu din
spatele lacrimilor cerului”; e minunat sã
ne uitãm la luminile cereºti, la stele,
pentru a vedea cu câtã simplitate le-a
împrãºtiat mâna lui Dumnezeu ºi cât de
mult odihnesc ele pe oameni.
În aceste detalii se ascund toate
trãsãturile
inimii
dumnezeieºti,
mãrinimia blândã a lui Dumnezeu Tatãl faþã de fãpturile Sale.
”Armonia ºi frumuseþea zidirilor au
uimit pe sfinþi, pe filosofi, pe înþelepþi,
pe poeþi, pe artiºti, pe creºtini ºi chiar pe
pãgâni, înãlþându-i cu mintea la
Creatorul a toate, Dumnezeu. Prin
cugetarea la zidiri mulþi au cunoscut pe
Dumnezeu, au sporit în rugãciune, au

înãlþat imne de laudã Ziditorului ºi au
ajuns chiar la rugãciunea cea mai înaltã
a minþii ºi a inimii. De aceea, spun
Sfinþii Pãrinþi, ne este de mare folos sã
cugetãm la zidirile lui Dumnezeu,
pentru a-L cunoaºte ºi iubi mai mult pe
Dumnezeu.’’ (Pãrintele Ilie Cleopa)
Natura e atât de minunatã ºi atât de
bogatã în frumuseþe, este ca o carte
întotdeauna deschisã în faþa noastrã, la
îndemâna oricui vrea sã tragã învãþãturã
din ea. În acest iureº al vieþii, o clipã de
tihnã în mijlocul naturii ne trezeºte cele
mai frumoase sentimente...
Vãzând frumuseþile minunate ale
naturii, risipite cu dãrnicie în faþa
noastrã, ar trebui sã ni se încãlzeascã
inima ºi mai tare faþã de orice nevoie a
semenilor, ar trebui ca iubirea noastrã sã
se reverse în jur ca un ºuvoi mai viu, mai
anevoie de stãvilit.
Fiecare zi care ne este datã de
Creator înseamnã o mulþime nesfârºitã
de prilejuri de a-I sluji, fiecare clipã,
dacã vom fi mereu atenþi, e ca o floare
preafrumoasã ce se descoperã ochilor
noºtri; noi trebuie sã ducem frumuseþea,
mireasma ei în acele unghere întunecate
care sunt lipsite de lumina lui
Dumnezeu!
Dragi cititori, sã ne oprim din
drumul nostru, sã privim în jur ºi sã
dãruim o clipã din timpul nostru ca sã
admirãm frumuseþile ce ne înconjoarã
pentru a ne încânta privirea ºi a ne bucura sufletul! Sã lãsãm ca ”undelemnul”
bucuriei sã curgã peste viaþa noastrã,
pentru a fi o sursã de bucurie pentru toþi
cei din jurul nostru! Sã fim plini de
recunoºtinþã: ”Slavã Þie, Dumnezeule!
Minunate-s lucrurile Tale Doamne,
toate cu înþelepciune le-ai fãcut!”
Adriana-Lucia Ciugudean
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Consulatul general al României
la München salutã reuºita
românului Avram-Marius Iancu
ºi a echipei sale de traversare
înot a fluviului Dunãrea

Transmitem felicitãri domnului
Avram-Marius Iancu, cetãþeanul
român care a reuºit traversarea înot a
fluviului Dunãrea, de la izvoare pânã
la vãrsarea în Marea Neagrã (2860
km). Acesta a înotat 89 de zile, în
apele Dunãrii, fãrã costum de
neopren, stabilind astfel o premierã
mondialã. Echipa Consulatului
general al României la München a

sprijinit cu bucurie desfãºurarea
acestui proiect tricolor pe teritoriul
Land-ului
Bavaria,
obþinând
aprobãrile necesare pentru tranzitare
ºi oferind informaþii echipei domnului
Iancu cu privire la traversarea Dunãrii
în regiunea bavarezã.
Sincere fecilitãri întregii echipe!
CONSULATUL GENERAL
AL ROMÂNIEI în München
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Consilierul tãu, prietenul tãu
“Înainte de contractele încheiate, depun suflet în ceea ce fac.”
Aºa cum v-am promis în
numãrul trecul al Ziarului VOCEA
TA, vã vom prezenta lunar cazuri
unde clienþii noºtri sunt mai mult
decât atât. Sunt parte din noi, parte
din marea familie pe care noi, zi de
zi, ne-o mãrim. În acest numãr vã
voi prezenta pe Alina Ioana Dãescu,
în vârstã de 29 ani, râde când îmi
spune cã este încã singurã ºi fãrã
obligaþii, dar este consilier financiar
de peste doi ani. Caracterizatã de
sensibilitate, se declarã o fiinþã
foarte sufletistã ºi gata sã vinã în
ajutorul celorlalþi, oricând.
Am întrebat-o ce a determinato sã îºi aleagã acest drum, iar ea, cu
o siguranþã pe sine extraordiarã, mia spus: „De când mã ºtiu. îmi place
sã ajut oamenii, doream mereu ceva
mai mult de la viaþã, dar nu am ºtiut
care este de fapt cel mai bun drum
pe care trebuia sã îl urmez. Am
ajuns la DVAG- în echipa lui
Daniel Gross acum doi ani , ºi de
atunci am învãþat sã gândesc
pozitiv, am înþeles cã aici este cel
mai potrivit loc pentru a te dezvolta
personal ºi a ajunge un om de

succes. Acum am o altã viaþã, m-am
schimbat foarte mult, mai ales
faptul cã atunci când am ajuns în
Germania, am avut impresia cã
fiind într-o þarã strãinã nu mã voi
putea descurca. Am reuºit sã îmi
recapãt încrederea în mine, sã vãd
lucrurile într-o manierã pozitvã tot
timpul ºi mai ºtiu cã atunci când
gândeºti pozitiv, atragi tot ce este
bun asupra ta.”. Am întrebat-o,

care sunt cazurile care au
impresionat-o cel mai mult, iar dupã
ce a menþionat câteva, ne-am oprit
asupra unui caz mai special, aº
putea spune. Am observat în vocea
ei ceva special atunci când vorbea
despre familia Duºcã. Mi-a povestit
cum cã aceasta este formatã din trei
membri: mama Mãdãlina, tatãl
Vasile ºi micuþa Sofia (trecutã puþin
peste vârsta de un an).

Mi-a povestit cum aceºtia i-au
fost recomandaþi de o altã familie,
ºi, odatã ajunsã la ei, a fost creatã
acea legãturã aparte. S-a legat acea
relaþie specialã pe care nu ºi-o poate
explica, dar de care este atât de
mândrã. A simþit cã sunt oameni
speciali, simpli, cu sufletul mare,
doritori de o prietenie specialã. Nu
a ezitat niciodatã în a-i ajuta. A mers
cu ei la diferite instituþii publice din

zonã, în vederea integrãrii, la clinica
universitarã din Erlangen, pentru ai ajuta în problemele de sãnãtate a
micuþei Sofia- nãscutã prematur, ºi
lista poate continua. Accentul e pus
mereu pe micuþã, mai ales cã, aºa
cum spune Alina: „Îmi plac copiii
foarte mult, ador sã ajut oamenii ºi
o fac fãrã niciun interes personal.
Nu cer bani pentru ceea ce fac, ºtiu
cã binele se întoarce atunci când ai
nevoie mai mult. În cazul familei
Duºcã, relaþia ce s-a legat între noi
este ceva special (ºi cazul nu este
unul izolat), sunt parte din familia
lor. Nu rar am fost invitatã la masã
- Mãdãlina gãteºte foarte bine - ºi
m-au fãcut sã mã simt întotdeauna
foarte bine în preajma lor. Pot spune
cã alãturi de ei mã simt deosebitã,
importantã ºi aceste lucruri sunt
cele mai frumoase sentimente.
Îmi place ceea ce fac în cadrul
DVAG, dar faptul cã pot ajuta pe
cei de lângã mine înseamnã mai
mult decât un job. Iubesc oamenii ºi
voi rãmâne devotatã lor atâta timp
cât aceºtia mi-o vor cere”.
Ionela van Rees – Zota
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Macron, noua Germanie,
Europa ºi românii
Ce-ar putea însemna
pentru români superstatul
european
propus
nu
întâmplãtor de liderul francez
Macron dupã rezultatul,
deconcertant, al alegerilor
germane? Dar pentru Germania, Europa ºi democraþie?
O proximã desincronizare
maximã ameninþã sã-i lase la
cheremul Rusiei pe români,
despãrþindu-i de vestul continentului. Pe care-l conduc
germanii.
Cei din urmã au trecut în
scrutinul din 24 septembrie
printr-o micã revoluþie
culturalã. ªi o mare alunecare
spre dreapta. Cu sau fãrã voia
francezilor, aceastã perceptibilã reorientare schimbã
faþa Europei ºi pune beþe în
roatele
încercãrii
lui
Emmanuel Macron de a o
relansa, imprimându-i viteze
multiple, cu o zonã Euro
transformatã într-un soi de
superstat, cu tot cu ministru
de finanþe, fisc, buget ºi, în
pofida existenþei NATO, cu
instituþii de forþã proprii.
Or, dreapta germanã,
consolidatã
de
accesul
liberalilor în Bundestag ºi
probabila lor participare la
guvernare respinge net orice
tentativã de prefacere a UE în
organizaþie filantropicã prin
distribuirea nemþilor în rolul
unchiul american bogat,
finanþându-i generos pe
sãraci.
Pe Macron nu-l poate
aranja
deci
rezultatul
alegerilor germane. În urma
lor, liderul francez a invocat,
patetic, ”refondarea” Uniunii
Europene ºi a lansat o trombã
de propuneri a cãror
chintesenþã e federalizarea
continentului ºi deznaþionalizarea statelor europene.
Planurile sale, în mare
mãsurã nerealiste, nu exercitã
însã doar presiuni masive
asupra Berlinului, încercând
sã influenþeze negocierile
partidelor
angajate
în
tratative penibile de formare
a
unei
noi
coaliþii
guvernamentale.

Ele reprezintã pentru
întreaga
Europã
ºi
echivalentul unei manevre de
frânare bruscã, a iniþierii unei
terapii de ºoc pentru o
Uniune înfierbântatã ºi
febrilã, pe cale, dupã Brexit,
de a se dezintegra ºi
renaþionaliza accelerat. Or,
Macron vede magica înnoire
a Europei nu aºa cum o
revendicã tot mai europeni,
angajaþi pe un drum identitar,
în speþã prin renaºtere
naþionalã
ºi
culturalreligioasã, ci în termeni
globaliºti ºi economici. Ca ºi
cum nu i-ar pãsa de voinþa,
exprimatã în alegeri, a
naþiunilor europene. Ca ºi
cum democraþia însãºi i-ar fi
perpendicularã.
ªeful Hexagonului a
izbutit, ce-i drept, turul de
forþã de a impune în þara sa
profund antireformistã incipiente restructurãri economice de piaþã. Dar a pariat
perdant pe o improbabilã
victorie a stângii germane.
Social-democraþii lui Martin
Schulz îi susþinuserã puternic
poziþiile ºi teoriile europene.
La fel, ecologiºtii. Din
unghiul celor din urmã, ºi ei
potenþial guvernanþi, UE stã
ºi cade în funcþie de
cooperarea franco-germanã.
În schimb Merkel lansase
francezilor, înainte de alegeri, semnale contradictorii.
Dar rezultatul scrutinului o
va sili sã adopte decizii

neplãcute. Întrucât nu va
reuºi probabil sã-i convingã
pe social-democraþi sã-ºi
accepte, irevocabil, sinuciderea, prin prelungirea unei
aºa-zise „mari” coaliþii, va fi
nevoitã sã le permitã sã-ºi
recapete suflul în opoziþie.
Ca atare, va fi silitã sã-ºi
dirijeze þara fie spre
anticipate, fie spre o dificilã
împãcare a caprei negre,
bavareze,
semnalizând
disperat dreapta, înainte de
periculoase alegeri regionale
în Bavaria, cu verdea varzã
ecologistã, ademenindu-i pe
cãruþaºii europeni spre
stânga. Încotro o va lua
Merkel? Tactic ºi moral, nare, în principiu, încotro. Va
trebui
sã-i
ajute
pe
conservatorii din CSU,
cotind spre ei cu liberalii ºi
ecologiºtii la remorcã, spre a
recupera, pe drum, o parte
din conservatorii necontaminaþi marxist, pierduþi pe
drum de CDU în ultimul
deceniu ºi jumãtate.
Cãci dreapta conservatoare a câºtigat, de fapt,
alegerile, în detrimentul unei
stângi ce se obiºnuise sã
alcãtuiascã majoritatea în
Germania. Ca primus inter
pares între statele europene
aceastã þarã, iatã, nu mai e
câtuºi de puþin la adãpost de
tentaþii extremiste. A o
imuniza de astfel de ispite
stablizând
concomitent
Europa însãºi, cea perpetuu

vulnerabilã la pofte totalitare,
înseamnã, înainte de orice, a
respecta principiile democraþiei, spre a o recredibiliza.
Înseamnã esenþial a nu mai
trãda voinþa electoratului.
Or, tocmai aceastã trãdare
o cere, implicit, discursul lui
Macron de la Sorbonna,
capitala eternã a elitei 68-iste,
rostit nu întâmplãtor în urma
crucialului scrutin german ºi
nu aºa cum ar fi fost
democratic firesc, înaintea
lui, când ar fi putut speria
însã electoratul ºi schimba
rezultatul votului, pedepsind
ºi mai grav stânga. Se va
preda cea din urmã, dupã
dezastru? Greu de crezut.
Iar Merkel are nevoie de
Macron, în ciuda prudenþei ei
ºi a diferenþei lor de stil, spre
a exercita un minim de
autoritate în Europa ºi a
menþine mãcar formal o
coeziune tot mai problematicã a Uniunii. Ar fi
iluzoriu sã creadã, fireºte, cã
o va putea cârmi în contra
voinþei electoratelor europene. Dar e posibil sã încerce
s-o facã. În acest caz vin
vremuri
grele
pentru
esteuropeni.
Se anunþã oricum timpuri
grele pentru toate statele
riscând sã se distrugã
economic, dacã, pentru a
evita marginalizarea într-o
Europã cu mai multe viteze,
vor încerca sã adere iute la
zona euro, spre a se adecva

Patului lui Procust întins de
Macron.
Or, ºi politic, acþionarea
frânei
de
mânã
sau
întoarcerea bruscã a unui
vehicul foarte greu, ca UE, în
plinã vitezã, se lasã, de
regulã, cu rãsturnarea lui.
Nu e greu de ghicit, ce
efecte ar putea produce noua
Germanie, care se clatinã, în
conjuncþie cu instabilitatea
rezultatã în convoiul european de smucitele mânuiri de
volan ale lui Macron ºi cu
impredictibilitatea amplificatã rãu în raporturile
transatlantice.
Toate acestea vor antrena
inevitabil accentuarea a ceea
ce Andrei Cornea a numit
”deriva
iliberalã”
din
România.
În vest nu va mai avea
mai
nimeni
timp
de
susþinerea unei reconsolidãri
a mult încercatei democraþii
româneºti. Iar tendinþa
regimului Dragnea ºi a
coaliþiei sale PSD-ALDE de
a eroda, cu sprijinul politizatului CCR, independenþa
justiþiei ºi de a eviscera statul
de drept s-a intensificat,
oricum, considerabil, în
ultimele câteva luni, fãrã ca
preºedintele ºi o parte a
justiþiei sã-i poatã þine piept.
Discreditarea democraþiilor
occidentale îi va servi
tendinþei cu pricina drept
justificare ºi pretext.
În aceste condiþii e fatal
ca disocierea României de
marea corupþie sã eºueze, iar
propensiunile
autoritare,
antiliberale, de inspiraþie
putinistã, sã ia proporþii.
Lãsatã la coadã, în zona gri a
Bãtrânului Continent, þara ar
putea reintra progresiv sub
auspiciile marelui frate,
riscând, sub patronajul lui
Putin, moldovenizarea.
Doar o Germanie foarte
prudentã, acþionând onest,
prodemocratic ºi stabilizator
mai poate salva ceea ce a
rãmas din Europa.
de Petre M. Iancu
Sursa:
http://www.dw.com
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Cadeþii germani îºi fac stagiul de
pregãtire pe nava ºcoalã „Mircea“
de aceea, nu poate fi folositã.
Ambasadorul Cord Meier
Klodt, viceamiralul Andreas
Krause, reprezentanþi ai
Forþelor Navale Române ºi ai
autoritãþilor locale au participat
la ceremonia de întoarcere
acasã a bricului Mircea.
ªi bricul Mircea are,
dealtfel, origini germane: nava
a fost finalizatã în anul 1939 pe
ºantierul naval Blohm & Voss.
La începutul lunii august,

În data de 22 septembrie
2017, bricul “Mircea” s-a
întors acasã, la Constanþa –
cu numeroºi cadeþi germani
la bord! Motivul cooperãrii
româno-germane pe mare:
nava-ºcoalã germanã „Gorch
Fock“, pe care îºi fac, în mod
normal, stagiul de pregãtire
practicã tinerii marinari
germani, trece momentan
printr-o amplã operaþiune de
renovare ºi modernizare ºi,

bricul “Mircea” a plecat din
portul Wilhelmshaven, cu
cadeþi români ºi germani, care
au participat la bordul navei, în
drum spre Constanþa, la un
instructaj ca parte a pregãtirii
lor de viitori ofiþeri – o
mãrturie
pentru
buna
colaborare româno-germanã ºi
în domeniul militar.
Reprezentanþele
Republicii Federale
Germania în România

Stagii de practicã la consulat ZIUA

Consulatul General al României la München oferã studenþilor, masteranzilor, doctoranzilor
ºi absolvenþilor aflaþi la început de
carierã, cetãþeni români, oportunitatea de a efectua un stagiu de
familiarizare
cu
activitatea
consularã.
Vã oferim:
- un cadru de lucru plãcut,
alãturi de o echipã tânãrã ºi
performantã;
- posibilitatea asimilãrii unor

abilitãþi profesionale ºi competenþe lingvistice de specialitate;
- satisfacþia de a oferi
sprijin românilor aflaþi în afara
graniþelor þãrii;
- ºansa de a participa la
evenimente de diplomaþie publicã
ºi de a dezvolta contacte
personale ºi instituþionale utile.
Procesul de selecþie
Pentru dosarul de candidaturã sunt necesare urmãtoarele
documente, în limba românã:

1. curriculum vitae;
2. scrisoare de intenþie/
motivaþie, în care sã fie prezentat
succint scopul ºi obiectivele
principale pentru care se solicitã
stagiul de pregãtire (copie
scanatã) (poate fi redactatã ºi în
limba germanã);
3. scrisoare de recomandare
din partea unui profesor/angajator
(copie scanatã) (poate fi redactatã
ºi în limba germanã);
4. carte de identitate/paºaport
(copie scanatã).
Dosarul de candidaturã va fi
trimis prin e-mail la munchen@
mae.ro.
Stagiul se desfãºoarã strict pe
bazã de voluntariat, nefiind
remunerat. Stagiarii trebuie sã îºi
asigure singuri cheltuielile de
întreþinere, cazare ºi transport în
perioada stagiului la München.
Durata stagiului poate varia
între 1-3 luni, fiind preferate cele
pe o duratã mai mare în intervalul
menþionat.
Programul zilnic de derulare a
stagiului este programul de lucru
al oficiului consular.
CONSULATUL GENERAL
AL ROMÂNIEI
în München

UNITÃÞII
GERMANE
2017

3 octombrie reprezintã pentru germani
o zi de sãrbãtoare: de 27 de ani Germania
este reunitã! Aceastã zi am sarbãtorit-o
împreunã cu 700 de oaspeþi ºi cu
preºedintele Klaus Iohannis la Bucureºti.
În deschidere, corurile Bukarest Singers ºi
corul Bach au intonat mai întâi imnul
german, apoi pe cel român ºi în încheiere
imnul Europei. O imagine simbolicã
pentru aceastã zi, dupã cum a precizat
ambasadorul
Cord
Meier-Klodt:
„România ºi Germania – unii pentru alþii,
ºi împreunã pentru Europa noastrã
comunã!” Preºedintele Iohannis a lãudat
în discursul sãu relaþiile strânse românogermane ºi le-a urat tuturor oaspeþilor o zi
de sãrbãtoare cât mai frumoasã!
Reprezentanþele Republicii Federale
Germania în România
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Celebre poveºti de dragoste:
Barbara ºi George Bush
Indiferent cã este vorba
de literaturã, picturã, muzicã
sau dans, dragostea a fost ºi
va fi, cu certitudine, una
dintre temele fundamentale
de creaþie artisticã. Ca ideal
estetic ºi existenþial, iubirea
a contribuit la constituirea
istoriei culturii ºi civiliziei
noastre încã din antichitate –
când oamenii credeau în
mitul androginului- pânã în
zilele noastre - când atingerea
fericirii ºi descoperirea
sensului vieþii sunt strâns
legate de nãzuinþa gãsirii
sufletului pereche ºi al
împlinirii depline prin iubire.
Scriitorii, artiºtii, filosofii, conducãtorii de state,
profesorii, cercetãtorii, psihologii ºi oamenii obiºnuiþi
au fost fascinaþi de acest
sentiment ºi au încercat sã îl
prindã în graniþele unor
definiþii clare ºi precise sau în
descrieri misterioase ºi pline
de semnificaþii metaforice.
Numãrul
paginilor
de
literaturã dedicate iubirii a
ajuns probabil la câteva
milioane ºi continuã sã
creascã mereu, cu fiecare
roman de dragoste care vede
lumina tiparului, cu fiecare
poezie care se scrie, cu
fiecare declaraþie de dragoste
ce se concepe în vreun colþ
de lume, cu fiecare amintire
nãscutã din iubire.
Inefabilã ºi misterioasã,
iubirea, cu multiplele ei faþete
semantice, se lasã definitã cu
greu. Esenþa iubirii, însã,
poate fi înþeleasã cel mai bine
prin intermediul unor poveºti
de dragoste exemplare, una
dintre ele, fiind cea dintre
Barbara ºi George Bush,
impresionantã prin durata,
fidelitatea ºi intensitatea
sentimentelor nãscute între
aceste douã personalitãþi care
au
marcat
istoria
contemporanã a Statelor
Unite ale Americii.
George Herbert Walker
Bush, viitorul preºedinte al
SUA, a întâlnit-o pe Barbara
Pierce,
în
vremea
adolescenþei, la 17 ani, în

1941, pe când urma ºcoala
pentru piloþi a Marinei
Americane. Ca tânãr pilot,
George Bush a participat la
cel de Al Doilea Rãzboi
Mondial, perioadã în care cei
doi tineri, deveniþi între timp
logodnici, au reuºit sã-ºi
fructifice sentimentele ºi sã
pãstreze vie flacãra iubirii
prin
intermediul
unei
frumoase
ºi
bogate
corespondenþe. Din pãcate,
dintre sutele de scrisori pe
care ºi le-au trimis în vremea
rãzboiului, nu s-a pãstrat
decât una singurã. În aceastã
scrisoare, expediatã cãtre
Barbara Pierce în 12
decembrie 1943, George iºi
exprima bucuria de a fi citit
în ziar anunþul logodnei lor ºi
recunoaºtea cã se gândeºte
deseori
la
“fericirea
incomensurabilã” , care le va
fi destinatã de aici înainte.
Aºteptând momentul plecãrii
în rãzboi, ”logodnicul ei
oficial”, îi scrie Barbarei:
“mi-ai împlinit viaþa într-un
fel la care pot doar visa”.
Îngrijoratã pentru viaþa lui
George, Barbara Pierce, care
era studentã la ”Ashkey
Hall”, în Carolina de Sud, îi
rãspunde
cu
aceleaºi
sentimente ºi se gândeºte cu
nerâbdare
la
bucuria
revederii. Se cãsãtoresc doi
ani mai târziu, în 1945, dupã
un moment dramatic în care
avionul pilotat de George
Bush este lovit de japonezi ºi
se prãbuºeºte în Pacific. Din

fericire, dupã ce a plutit pe
valurile oceanului, tânãrul
pliot - care a participat la 58
de misiuni de luptã ºi a fost
decorat
cu
medalia
“Distinguished
Flying
Cross“- a fost gãsit ºi salvat
de echipajul unui submarin
american.
Dupã rãzboi, George
Bush, cunoscut în momentul
de faþã ca Bush Senior, a
intrat în lumea afacerilor cu
petrol, s-a apucat de politicã,
a
fost
membru
aº
Congresului
American,
ambasador al SUA la ONU
ºi în China, vicepreºedinte
(20 ianuarie 1981 – 20
ianuarie 1989) ºi apoi
preºedinte al Statelor Unite
ale Americii (20 ianuarie
1989 – 20 ianuarie 1993).
Ca Primã Doamnã a
SUA, între 1981-1989,
Barbara Bush s-a implicat în
viaþa politicã dar ºi în acþiuni
caritabile
acceptând
preºedinþia unor asociaþii
care luptau creºterea gradului
de alfabetizare a populaþiei
americane, în special a celor
care
proveneau
din
comunitãþi
defavorizate.
Dupã ce a pãrãsit Casa Albã,
a continuat sã se implice în
campanii caritabile ºi a decis
sã
sprijine
activitatea
medicalã americanã prin
deschiderea unui spital care îi
poartã numele. Trebuie sã
reþinem cã al vârsta 92 de ani,
Barbara este o bunicã ºi o
mamã fericitã. Ea ºi George

Bush, au avut 6 copii, dintre
care doar 5 au supravieþuit.
Cãsnicia lor, care a s-a
clãdit pe parcursul a peste 7
decenii de viaþã a fost o sumã
de împlinirii ºi bucurii, a fost
un drum cu suiºuri ºi
coborâºuri, a fost un urcuº la
finalul cãruia s-a ridicat
triumfãtoare dragostea, s-a
ºlefuit
încrederea
în
partenerul de viaþã, a luat
naºtere o familie numeroasã
ce a cunoscut momente de

glorie ºi perioade de grele
încercãri dar care a lãsat în
urmã o sumedenie de amintiri
ºi
un
mare
numãr
memorabile realizãri.
Povestea lor de dragoste
se scrie ºi astãzi cu aceeaºi
intensitate ca ºi în anii
tinereþii. Poate cã penelul
iubirii lor se aflã acum în
mâini tremurânde, poate cã
ochii nu le mai surâd ca
altãdatã iar mângâirile nu mai
au înflãcãrarea tinereþii,
importantã rãmâne plãcerea
de a se þine de mânã, dorinþa
nestinsã de a merge împreunã
pânã la capãtul lumii, de a fi
împreunã pentru a menþine
vie flacãra iubirii fãrã de preþ
ºi fãrã de moarte.
(A se vedea : © 2017
WFAA-TV, http:// conservativetribune.com/bushcelebrate-anniversarymarried/ “50
cele mai
frumoase poveºti de dragoste
din
toate
timpurile”.
Bucureºti, Editura Nemira,
2017, pp. )
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Cel mai mare masacru împotriva evreilor

9 Octombrie- Comemorarea victimelor din România
Bucureºti. Memorialul
Holocaustului
Începând cu anul 2004, oficial,
printr-o Hotãrâre de Guvern, în
România, la data de 9 octombrie se
comemoreazã victimele Holocaustului
dn România. În 2009, la 8 octombrie, la
Bucureºti, a fost inaugurat Memorialul
Holocaustului din România. Pe o
suprafaþã de 2.894 metri pãtraþi, în
Bucureºti au fost ridicate cinci
construcþii: un Memorial, Steaua lui
David, Via Dolorosa, Roata þiganilor ºi
Coloana.
Iniþiativa realizãrii
monumentului a aparþinut Ministerului
Culturii ºi Cultelor, ca urmare a
recomandãrilor Comisiei internaþionale
pentru studierea Holocaustului în
România ºi a consultãrilor cu
reprezentanþi
ai
Federaþiei
Comunitãþilor Evreieºti din România,
ai Comisiei Wiesel ºi ai
supravieþuitorilor
Holocaustului.
Programa ºcolarã din licee include
cursul opþional “Istoria evreilor.
Holocaustul”.
În acest an se împlinesc 76 de ani
de la pogromul legionar din Bucureºti
din ianuarie 1941, 76 de ani de la
pogromul de la Iaºi din iunie 1941 ºi de
la deportãrile în Transnistria din
octombrie 1941.

Mãrturii cutremurãtoare. la 15
ani, deportat în lagãr
interviú cu Hillo Ostfeld,
supravieþuitor al Holocaustului
- Domnule Hillo Ostfeld,
dumneavoastrã ºi distinsa dumneavoastrã soþie, apreciata scriitoare
Klara Ostfeld, sunteþi printre puþinii
supravieþuitori ai Holocaustului. Cum
apreciaþi deciziile Guvernului român
referitoare
la
construcþia
Memorialului Holocaustului din
România ºi la studierea Holocaustului
în ºcolile din Româniaþ De ce
Holocaustul nu ar trebui uitat?
- Aplaud decizia Guvernului
român de a recunoaþte crimele
comise în al Doilea Rãzboi Mondial,
deºi a întârziat 60 de ani pentru a
recunoaºte aceastã culpã. Vorba
proverbului “niciodatã nu este târziu

pentru îndrepta ceva„. Sunt convins
cã recunoaºterea Holocaustului de
cãter Guvernul român se datoreazã
ºi oamenilor ca ºi dumneavoastrã se
dedicã sã facã cunoscute tinerilor
crimele comise în aº Doilea Rãzboi
Mondial, ca niciodatã sã se mai
repete un asemena asemenesa
mãcel.. Cum este posibil ca ingineri,
arhitecþi, chimiºti, sã se implice în
contruirea camerelor de gazare , sã
fabrice gazul Ziklon B care omoarã
mai repede ºi este mai ieftinþ Nu s-ar
fi putut face toate acestea fãrã
ajutorul profesioniºtilor. Întrebarea
este Ce i-a învãþat Universitãþile din
Germaniaþ Au intrat ca oameni
normali ºi au terminat studiile ca
niºte criminali. Am avut prilejul sã
vorbesc cu Procurorul General din
Israel, Gideon Hausner, care a fost
acuzatorul lui Eichmann pentru
crimele comise, ºi l-am întrebat ce ia rãspuns Adolf Eichmann, ºi el
mi-a spus “ cã acesta a susþinut în
apãrarea sa cã a îndeplinit ordinele
primit de l asuperiorii sãi “. Aapoi
Hausner l-a întrebat “ Dacã þi-ar fi
ordonat sã-þi omori pãrinþii , ce ai fi
fãcutþ , iar acesta a rãspuns „aº fi
fãcut-o”. Uimit, l-am întrebat pe
Hausner, dacã el a crezut ce i-a spus
Eichmann era adevãrat. El mi-a
spus “ Nu numai cã l-am crezut, dar
sunt ferm convins cã Eichmann mia spus ce gândea. Un alt exemplu
este al lui Joseph Mengele care scria
în jurnalul sãu zilnic, în 1934, cã, în
opinia sa, 92% din populaþia
mondialã un se calificã ca fiinþe
umane. Vedem cã este suficient sã
fie un singur nebun ca Hitler pentru
a învenina tot poporul german care
întotdeauna a fost un popor
disciplinat ºi ascultãtor pentru a
omorâ milioane de finnþe umane
nevinovate. Bine cã lumea a învãþat
ceva din tot ce s-a întâmplat ca
niciodatã, nicãieri în lume sã se mai
întâmple asemenea crime.

Copiii Holocaustului: orfanii din
Transnistria
- Ce a însemnat deportarea pentru
dumneavoastrã ºi pentru familia

dumneavoastrã? Ce vârstã aveaþi ºi în
ce lagãr aþi fost deportat? Dupã cât
timp, v-aþi reîntâlnit cu libertatea ºi
cum aþi trãit ziua eliberãrii?
- Am fost deportat când aveam
vârsta de 15 ani, în 1941, ºi eliberat,
în luna aprilie 1944, de armata rusã.
Am fost în diferite lagãre de
concentrare, de la vârsta de 15 ani
pânã la 18 ani. Primul a fost
Moghilev, apoi Sargorod, Tulcin ºi
ultimul Nestervarca, toate în
Ucraina. În lagãrul de la Sargorod,
în primul an, pe când avea vârsta de
15 ani, mi-am pierdut pãrinþii, ei au
murit de foame, aºadar eu am rãmas
orfan. În Nestervarca, împreunã cu
alþi 3000 de tineri, am sãpat gropi
comune, de 20 de metro lungime, 20
de metro lãþime ºi5 metri adâncime.
De cealalta parte a Bugului, unde se
aflau nemþii, veneau zilnic convoaie
cu 700 de mii de persoane pentru a fi
împuºcate, iar noi tinerii trebuia sã
deschidem þi sã sãpîm ºi sã acoperim
gropile cu cadáver. Asta, pânã întro zi când un ofiþer neamþ m-a vãzut
, eu eram un bãieþejl de 15 ani cu ochi
albaºtri care vorbea germana la
perfecþie., ºi m-a luat de acolo ºi m-a
dus cu el. El mi-a salvat viaþa, pentru
cã apon am aflat cã , pentru a se
ºterge orice urmã, mãrturie, ceilalþi
tineri au fost împuºcaþi. Ofiþerul
neamþ m-aurcat într-un tren ºi m-a
trimis la Shargorod unde era ºi sora
mea.
- În plin secol XXI, trãim într-o
lume agitatã, atacuri teroriste,
refugiaþi, rãzboaie. Cetãþenii de religie
musulmanã sunt consideraþi teroriºti.
Refugiaþii din Orient, Africa sunt vãzuþi
ca un adevãrat pericol pentru Europa.
Nu lipsesc nici acþiunile violente
antisemite din mai multe regiuni ale
lumii. Suntem martorii unei realitati
triste. În opinia dumneavoastrã, ce
credeþi cã a condus la reintoarcerea in
forta a radicalismului, extremismului,
insotite de intoleranta si xenofobie?
- Trãim într-o lume în care
dominã puterea, banii ºi reeligía, În
lumea umanã un am avansat ,
dimpotrivã, am regresat. Lipseºte o
nouã apropiere la educaþia tinerilor,
învãþarea acestora cu noua scarã a
valorilor. Un este moimic mai
important în aceastã lume ca viaþa,
aceasta este deasupra puterii,
banilor ºi religiei, Fiinþa umanã se
naºte rea, dar ceea ce o poate
schimba este educaþia adecvatã. Toþi
oamenii suntem egalu, fãrã
deosebire de culoare, sex sau religie.
În noi toþi curge aceeaºi culoare de
sânge þi toþi avem nevoie de aceeaºi
cantitate de calorii pentru a trãi, un

pentru unul 1000 de calorii ºi pentru
altul 100 de calorii. Am speranþa cã,
aºa cum am avansat în domeniul
ºtiinþific ºi tehnologic, aºa vom
avanza în domeniul uman.
Despre
supravieþuitorii
Holocaustului se spune cã au dobândit
puterea de rezistenþã în situaþii
îngrozitoare, asociatã cu pãstrarea
demnitãþii ºi speranþei. De aproximativ
65 de ani trãiþi în Venezuela. Ce
reprezintã în sufletul dumneavoastrã:
România, Israel, Venezuela?
- Trebuie sã adaug Rusia,
pentru cã Rusia mi-a salvat viaþa ºi îi
voi mulþumi pe veci. Israel mi-a
redat demnitatea umanã, pentru cã
,ã gândeam cã valorez exact cât un
câine fãrã stãpân ., iar Venezuela
mia dat , din nou, credinþa în
mamen. Pentru România am
sentimente mixte. Cãlãtoresc adesea
în România, am mulþi prieteni acolo,
printre care vã numãraþi ºi
dumneavoastrã
cu
soþul
dumneavoastrã. În ultimii ani , miam schimbat mult pãrerea despre
România, un pot uita cã m-am
nãscut acolo.
- Câþi supravieþuitori ai
Holocaustului au ajuns în Venezuela ºi
câþi mai sunt în viaþãþ
- - Din cei vreo douã mii de
supravieþuitori ai Holocaustului
ajunºi în Venezuela, azi , mai sunt î n
viaþã între 10 ºi 15 persoane.

În semn de apreciere, decorat în
cinci þãri
Universitatea ULA – catedrã cu
numele Hillo Ostfeld
La vârsta dumneavoastrã de 90
de ani, vã implicaþi necondiþionat în
acþiuni civice, scrieþi cãrþi ºi continuaþi

sã susþineþi conferinþe în Venezuela,
Israel, Columbia ºi Statele Unite ale
Americii. Principalul dumneavoastrã
auditoriu sunt tinerii. Ce mesaj aþi dori
sã le transmiteþi tinerilor din alte þãri
care nu au putut sau nu au vrut sã
descopere faþa necunsocutã sau mai
puþin
cunoscutã
a
istoriei
contemporane?
- La vârsta de 90 de ani, îmi
dedic aceastã atreia parte a vieþii mele susþinerii în Venezuela, Columbia,
SUA ºi Israel, a unor conferinþe
despre Holocaust. În mod special le
vorbesc tinerilor care un au aflat
despre crimele comise de barbaria
nazistã. La data de 17 februarie
2017, una dintre universitãþile cele
mai apreciate ºi prestigioase,
Universidad de los Andes din statul
Merida, a înfiinþat o catedrã despre
Holocaust care poartã numele de
Hillo Ostfeld.
- Sunteþi un om de afaceri
recunsocut ºi un foarte apreciat
reprezentant al comunitãþii israelite
din Venezuela..
În semn de
recunoaºtere, instituþii din Venezuela ºi
din strãinãtate v-au acordat decoraþii
ºi diplome de onoare.. Ce înseamnã
pentru cetãþeanul Hillo Ostfeld aceastã
recunoaºtere?
- De-a lungul vieþii. am primit
atâtea decoraþii , atât din Venezuela,
ca ºi din Israel, Statele Unite ale
Americii ºi România, întrucât mi-ar
trebui cinci pagini pentru a le aºeza.
Ca supravieþuitor al Holocaustului,
vã mulþumesc pentru tot ceea ce
faceþi pentru ca tinerii sã cunoascã
toatã tragedia trãitã de poporul
nostru.
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Invitaþie la lecturã

Din tainele meseriei de romancier
“Meseria de romancier” volumul cu
caracter autobiografic al scriitorului
japonez Haruki Murakami, apãrut la
Editura Polirom din Iaºi, în 2016, este un
fel de manual intim despre tehnica scrierii
unui roman, despre ce înseamnã sã îþi
câºtigi existenþa scriind în care autorul
dezvãluie cum e sã te afli în pielea unui
scriitor care are în cap tot felul de
personaje ºi întâmplãri neobiºnuite,
menite sã umple paginile unor romane de
succes. Într-adevãr, scriitorul japonez a
reuºit, o datã cu publicarea primului
roman, sã atragã atenþia cititorilor, sã-i
farmece ca apoi sã-I fidelizeze în aºa
mãsurã încât, aceºtia sã continuã sã îi
cumpere cãrþile pentru simplul fapt cã le
place felul în care scrie sau pentru cã au
dat peste un scriitor talentat, capabil sã le
ofere o lecturã promiþãtoare.
Nãscut la Kyoto în 1949, Haruki
Murakami, dupã cum rezultã din notele
bio-bibliografice de la începutul cãrþii, a
studiat teatrul la universitatea din Tokio, a
fost proprietarul unui bar ºi este un
cunoscut traducãtor. Debutul sãu s-a
produs în 1979 cu romanul “Ascultã cum
cântã vântul”, roman care a fost bine
primit de public dar ºi de criticii japonezi.
Au urmat volumele “Pinball, 1973”, “În
cãutarea oii fantastice”, “Pãdurea
norvegianã”,” Undeground”, “Atentatul
de la Tokio ºi spiritul japonez”, “La
capãtul lumii ºi în þara asprã a minunilor”,
“Dans, dans, dans”,” Iubita mea, Sputnik”,
“Cronica pãsãrii-arc”, “Kafka pe malul
mãrii”, “În noapte”, “1Q84”, precum ºi
seria volumelor de povestiri : “Elefantul a
dispãrut”,” Dupã cutremur”, “Salcia
oarbã, fata adormitã”, “Autoportretul
scriitorului ca alergãtor de cursã lungã”.
Scriitorii, crede Murakami, sunt întradevãr niºte alergãtori de cursã lungã.
Odatã au luat startul pe drumul creaþiei
literare nu admit sã se opreascã fiindcã
scrisul pentru ei a devenit sau ar trebui sã
devinã un mod de a fi. Desigur, ca ºi în
cazul oricãrei categorii profesionale, cum
ar fi profesorii, medicii, psihologii,
bancherii, bibliotecarii sau afaceriºtii, nu
putem trasa portretul universal al
scriitorului de ficþiune. Nici Murikami, nu
încearcã acest lucru. Romancierii sunt ºi ei
oameni, au temperamente diferite,
“tabieturi ºi apucãturi ciudate” ºi nu diferã
de oamenii obiºnuiþi decât poate prin
talentul de a scrie, de a reda întâmplãri, de
a descrie personaje ºi evenimente care nu
par mereu extraordinare dar care,
transmise
prin cuvinte potrivite ºi
asezonate cu descrieri surprinzãtoare, dau
cititorului senzaþia de mister.
S-a spus despre Murakami cã , deºi,
are un stil propriu caracterizat prin
folosirea unor cuvinte simple ºi este
adeptul unui ritm alert, scrie ca ºi cum ar
traduce. Surprinzãtor, cu sinceritatea-i
dezarmantã autorul volumului “Ascultã
cum cântã vântul”, recunoaºte cã ºi-a scris
volumul de debut în limba japonezã, apoi
nefiind mulþumit de rezultat a încercat sã

rescrie direct în limba englezã, iar, în final,
s-a apucat sã traducã noua variantã, din
nou în japonezã. Rezultatul a fost un
roman de debut premiat pentru stilul sãu
orginal, pentru discursul simplu dar alert
lipsit de “accesorii inutile”.
O altã particularitate a romanelor lui
Murakami se referã la faptul cã ele se nasc
din “bucuria de a scrie”, autorul
recunoscând deseori, pe parcursul acestui
volum, cã nu a cunoscut niciodatã
poticniri inspiraþionale iar de fiecare datã
când s-a apucat sã scrie vreun roman ori
vreo carte de povestiri lucrurile au evoluat
de la sine, ca ºi cum cartea s-ar scrie
singurã, ca o partiturã muzicalã care se
adreseazã mai mult simþurilor decât
intelectului. Cu toate acestea, în capitolul
“Despre premiile literare”, Murakami
admite cã scrisul, chiar dacã este, de cele
mai multe ori, o îndeletnicire plãcutã cu
multe satisfacþii, nu poate fi mereu o
activitate chiar aºa de uºoarã, ci dã
scriitorului bãtãi de cap, îl predispun la
insomnii, îi dezechilibreazã balanþa
aptitudinilor literare, îl forþeazã sã revadã,
sã ºteargã sau sã renunþe la pagini întregi
de roman. Frãmântat de întrebarea : “Ce
fel de creaþii (literare) este capabil sã ofere
oamenilorþ”, Murakami este mulþumit
doar atunci când reuºeºte sã îºi
îndeplineascã “datoria cea mai importantã
a scriitorului, aceea de a prezenta
cititorilor creaþii cât mai valoroase” (p.
68). Din acest motiv este permanent
angajat pe frontul invenþiei literare,
alegând sã rãmânã un romancier activ, ce
preferã aprecierea publicului cititor, în
defavoarea aporbãrii criticilor ºi fugii
dupã premii fiindcã, dupã cum e firesc,
puþini cititori îºi vor aminti, de exemplu,
ce premii literare a luat Hemingway, dar
marea lor majoritate vor recunoaºte
titlurile romanelor (de succes) pe care le-a
scris romancierul american.
Murakami nu deþine secretul scrierii
unor cãrþi de succes, de asemenea, nici nu
încearcã sã-ºi evalueze confraþii, sã se

compare cu ei, mult mai important este
rezultatul muncii de scriitor, capacitatea
lui de a se face înþeles de cititori, de a fi
original, stârnind “agitaþie” în rândul
publicului, completând piaþa editorialã ºi
bibliotecile cu creaþii care sã reziste
curgerii timpului. “Dupã mintea meascrie Murakami - un creator de expresie
poate fi numit original dacã îndeplineºte
urmãtoarele condiþii de bazã: (1) se
deosebeºte clar de alþi creatori, (2) îºi
poate îmbunãtãþi stilul, (3) devine o bogatã
sursã de inspiraþie pentru alþi creatori” (pp.
82-83). Altruist din fire, ca majoritatea
artiºtilor, Murakami, se strãduieºte sã
gãseascã un rãspuns la întrebarea “ce
deprinderi ar trebui sã îºi însuºeascã
cineva pentru a deveni un bun romancierþ”
Iatã o întrebare cu rãspunsuri greu de
formulat, fiindcã, dupã cum recunoaºte
romancierul japonez, în ciuda studiilor
filologice, nu s-a pregãtit pentru a fi
romancier, nu a urmat cursuri în acest
sens, ci, pur ºi simplu, a pus mâna pe
creion ºi hârtie urmându-ºi visul de a scrie
cel puþin un roman.
Ce ar trebui totuºi sã facã cineva care
vrea sã de vinã romancierþ În primul rând,
sã nu se grãbeascã sã tragã concluzii, sã
observe atent oameni ºi locuri, sã
acumuleze informaþii, sã reþinã evenimente
ºi întâmplãri. În al doilea rând, “sã-ºi
construiascã în interiorul sãu un loc unde sã
depoziteze materia primã” (p. 104). Sã fie
atent la detalii, sã selecteze informaþiile
valoroase, sã le aºeze în sertarele minþii, în
mod sistematic, pentru a le accesa le
nevoie. “Din experienþã vã pot spune –
adaugã Haruki Murakami - unui romancier
nu-i servesc prea mult isteþimea ºi iuþeala, ºi
nici puterea de concizie. Ba chiar de multe
ori acestea împiedicã curgerea naturalã a
povestirii. În schimb, atunci când autorul
scoate tot felul de detalii din cabinetul
minþii lui ºi le introduce în povestire, acesta
devine uimitor de naturalã ºi plinã de
viaþã.” (p. 105). Creaþia, aºadar e o
procedurã naturalã care se declanºeazã, cât
se poate de firesc, atunci când “imaginaþia
se desprinde de voinþã” iar mintea
scriitorului devine “agilã ºi flexibilã”.
La întrebarea ce trebuie sã scriem ºi
cum ar trebui sã ne alegem subiectul
pentru un viitor roman, concluzia
autorului se situeazã pe palierul bunului
simþ atunci când mãrturiseºte cã secretul
stã în puterea imaginaþiei ºi nu în alegerea
poveºtii sau personajelor potrivite,
fiindcã, cine e capabil sã scrie un roman e
în stare sã ia legãtura cu “oameni care
trãiesc pe alte planete. ” (a se vedea p.
111). În acest sens Haruki Murakami îºi
aminteºte cã atunci când lucra la primul
sãu roman – “Ascultã cum cântã vântul“ –
“era dureros de conºtient de faptul cã nu e
nimic de scris“.
Scrisul, crede Murakami, e legat de
lumea magicã a imaginaþiei. Cu toate
acestea, idea de a concepe un roman s-a
nãscut, la vârsta de 29 de ani, în timp ce
urmãrea un meci de baseball iar dorinþa de

a trece la fapte a fost atât de arzãtoare
încât, în aceeaºi searã s-a apucat sã-ºi scrie
romanul ºi nu s-a oprit pânã ce nu l-a
finalizat. Astfel a apãrut “Ascultã cum
cântã vântul“ , volumul sãu de debut, care
s-a vândut în mii de exemplare ºi a fost
ecranizat în 1981 de regizorul japonez
Kazuki Omori.
Într-adevãr, creaþiile scriitorului
japonez aºeazã cititorul la graniþa dintre
vis ºi realitate. Sunt texte vivace,
imprevizibile ºi abundã în de detalii ºi
comparaþii surprinzãtoare, derutând
cititorul, plasându-l în spaþii concrete,
identificabile, descrise cu minuozitate,
cum ar fi sediul unui bar sau poartã
cititorii prin spaþii ºi timpuri ireale,
strãbãtute de personaje ciudate, cu oameni
însiguraþi ce-ºi cautã rostul în lume. Sau
dupã cu crede scriitorul : “Acþiunile
oamenilor, oricât de neînsemnate ar pãrea
la prima vedere, au calitatea de a oferi în
mod natural, mereu ºi mereu, subiecte
interesate“ (p. 116).
Important rãmâne gãsirea ºi
menþinerea unui stil propriu, original,
coroborat cu ambiþia ºi talentul “de a
aduna în recipientul numit roman cât mai
multe episoade fragmentare, imagini,
scene ºi cuvinte“ (p. 112). Misiunea
autorului nu este deloc simplã ºi nu
depinde pur ºi simplu de ambiþie ºi talent,
ci ºi de capacitatea romancierului, de a-ºi
schimba periodic tehnica de lucru, de a da
discursului sãu prospeþime, de a lucra cu
plãcere, fiind mulþumit de rezultatele
muncii tale, fãrã a evalua cu prea mare
interes reacþiile cititorilor, deoarece un
scriitor cu experienþã simte cã are undeva
rãdãcinile literare împletite cu ale
cititorilor. “Important este ca eu ºi cititorii
sã fim conectaþi, prin ceea ce putem
împãrtãºi“- chiar dacã, atunci când emite
aceastã concluzie, Murakami se referã la “
cititorii imaginari“, la potenþialii cititori,
care nu pot fi mulþumiþi în totalitate ºi pot
avea reacþii diferite, chiar opuse vizavi de
unul ºi acelaºi text, fragment de roman ori
personaj. “Romanele se nasc în interiorul
meu ºi apoi ies în mod natural la suprafaþã.
Nu pot sã fac un studiu de piaþã ºi pe baza
lui sã aleg în mod intenþionat anumite
lucruri“- scrie Murakami. Ceea ce conteazã
este bucuria creaþiei, încrederea în propriul
talent ºi satisfacþia de a ajunge în sufletul
cititorilor prin intermediul unor romane mai
lungi sau mai scurte ºi a unor poveºti în
care ei sã se regãseascã ºi sã gãseascã cheia
pãtrunderii dincolo de misterul lumii. Iatã
de ce, Haruki Murakami se fereºte sã dea
reþete ale succesului, evitã sã ofere o privire
de ansambul asupra tehnicilor de scriere
literarã, mai ales cã volumul “Meseria de
romanier“, nu are un caracter sistematic ºi
nu a fost scris în scop didactic , ci descrie în
manierã delicat de intimã istoria romanelor
lui
Murakami,
insistând
asupra
mecanismelor extrem de subtile prin care se
plãnuieºte, se zãmisleºte ºi se finalizeazã
un roman.
Liliana Moldovan

Cursuri de
limba
românã la
ICR Viena
Spectacolul pentru copii „Hänsel
ºi Gretel“ la Mistelbach ºi la Viena

Spectacolul „Hänsel ºi Gretel“ (regia Ion Ciubotaru)
va fi prezentat în premierã austriacã în limba germanã în
cadrul Festivalului internaþional de pãpuºi de la
Mistelbach în data de 22 octombrie, de la ora 11.00 ºi de
la ora 16.00, la Aula der Volksschule. Spectacolul se va
juca ºi în limba românã în data de 23 octombrie, de la ora
17.00, la Teatrul Pygmalion din Viena.
„Hänsel ºi Gretel“ dupã Fraþii Grimm este o producþie
a Teatrului pentru copii ºi tineret „Luceafãrul“ Iaºi ºi este
recomandat publicului cu vârsta peste 3 ani (durata 50
minute).
Regia: Ion Ciubotaru
Concept spectacol: Oltiþa Cîntec
Text: Ramona Iacobuþe
Obiecte scenice: Constantin Butoi
Distribuþia: Carmen Mihalache (Gretel, povestitorul),
Liliana Mavriº Vârlan (mama vitregã, vrãjitoarea,
povestitorul), Alex Iuraºcu (Hänsel, povestitorul), George
Cocoº (tatãl, povestitorul)
„Varianta propusã publicului este o formulã de
spectacol ineditã pentru echipa artisticã a teatrului ieºean.
Ea combinã storytelling-ul cu animaþia de obiecte, într-o
reprezentaþie în care interpreþii sunt deopotrivã naratori ºi
personaje. Carmen Mihalache, Liliana Mavriº Vârlan,

Alex Iuraºcu ºi George Cocoº vor nara, cu mijloace
specifice teatrului de animaþie modern, întâmplãrile celor
doi fraþi rãtãciþi în pãdure. Echipa de creatori a lucrat întro strânsã colaborare, stârnirea creativitãþii ºi apariþia
ideilor fiind stimulate de tehnici de improvizaþie
colectivã.“
Regizorul Ion Ciubotaru a creat „un spectacol de
improvizaþie, în care imaginaþia privitorului e pusã serios
la treabã. Am vrut un spectator activ, care vãzând
spectacolul, sã îºi facã propria poveste. De data aceasta
am renunþat la pãpuºi în accepþia lor tradiþionalã ºi am
apelat la obiecte, care îºi pãrãsesc latura utilitarã ºi capãtã
valenþe teatrale. Vrem sã demonstrãm cã în teatru
ficþiunea e cel mai important lucru ºi cã, dacã visãm,
putem face teatru din orice, cu orice.“ Montarea are ºi o
laturã pedagogicã importantã, pentru cã, finalmente,
fiecare basm conþine elemente educaþionale. Sursã:
http://luceafarul-theatre.ro/program/hansel-si-gretel-38/
Festivalul internaþional de pãpuºi de la Mistelbach se
aflã anul acesta la cea de-a 39-a ediþie, fiind cel mai
important program cultural din Austria în domeniul
teatrului de pãpuºi, figuri ºi obiecte cu un spectru ambiþios
de producþii tradiþionale ºi moderne pentru copii, tineri ºi
adulþi.
Teatrul Pygmalion din Viena, condus de regizorul de
origine românã Geirun Tino promoveazã prin
spectacolele organizate interculturalitatea ºi dramaturgia
europeanã, cu puternice accente pe schimbul cultural între
România ºi Austria.
Mai multe informaþii despre accesul la spectacolele
din cadrul Festivalului internaþional de pãpuºi de la
Mistelbach ºi de la teatrul Pygmalion din Viena: www.
puppentheatertage.at/en/festival-2017/hauptproramm/event/146 ºi www.pygmaliontheater.at/gastspiele/
gastspiele.php
Sursa: http://www.rkiwien.at

O nouã bisericã ortodoxã româneascã la Viena
Ambasadorul Bogdan Mazuru a
participat la 17 septembrie a.c. la
ceremonia de sfinþire a locului ºi
punerea pietrei de temelie a viitoarei
biserici ortodoxe româneºti din
Viena, din sectorul II, lãcaº de cult
proiectat ca o interpretare a
mãnãstirilor voivodale din Bucovina.
Slujba de sfinþire a fost oficiatã de
Înalt Prea Sfinþitul Pãrinte Mitropolit
Serafim.
Demersurile
pentru
edificarea noii biserici „La Sfânta
Înãlþare” au fost iniþiate de pãrintele
Emanuel Nuþu în 2013 ºi au avut încã
de la început susþinerea autoritãþilor
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municipale ºi de sector vieneze. În
ciuda condiþiilor meteorologice
nefavorabile, la eveniment au
participat numeroºi români din

Austria ºi pelerini sosiþi din þarã.
Cu o zi înainte, ambasadorul
Bogdan Mazuru s-a adresat
participanþilor la simpozionul de
prezentare a proiectului noii biserici,
organizat la Centrul Otto Mauer. Au
susþinut prelegeri ÎPS dr. Serafim
Joantã, arhitectul Georg Baldass,
Preacuvioasa Maicã dr. Gabriela
Platon, iar câþiva membri ai corului
Tronos al Patriarhiei Române au
oferit un mic concert de muzicã
bizantinã.
AMBASADA ROMÂNIEI
în Republica Austria

În perioada 2 octombrie 2017 – 24
ianuarie 2018, la sediul Institutului Cultural
Român de la Viena (Argentinierstrasse 39,
1040 Viena) vor avea loc cursuri de limba
românã pentru adulþi – Coaching Romanian,
nivelurile A1.1, A2.1, B1.1 ºi B2.1, conform
descrierii propuse de Cadrul European
Comun de Referinþã pentru Limbi. Cursanþii
vor primi la finalul cursului, în urma testãrii,
diploma ICR care atestã participarea la curs ºi
rezultatul obþinut la test.
Pentru fiecare nivel, înscrierile au loc
pânã la 26 septembrie 2017, pe baza trimiterii
formularului de înscriere ºi a dovezii achitãrii
taxei de participare la adresa mihaela.ciobanu
@rkiwien.at ºi, în copie, la coordonatorul
programului diaro.cn@gmail.com (prof.
Claudia Nistor). Taxa de participare pentru
fiecare modul este de 60 EUR / persoanã.
Studenþii ºi elevii beneficiazã de o reducere
de 40%. Taxa de participare nu include
suportul de curs.
Pentru persoanele care nu au obþinut o
diplomã de competenþã lingvisticã în cadrul
sesiunilor de cursuri organizate anterior de
ICR Viena este necesarã participarea la un
test de evaluare a cunoºtinþelor, care va avea
loc în data de 27 septembrie 2017, ora 17.30,
la sediul ICR Viena (Argentinierstrasse 39,
1040 Viena).
Orarul cursurilor în perioada 2 octombrie
2017 – 24 ianuarie 2018 este urmãtorul:
LUNI (prof. Claudia Nistor)
17.30 – 19.30 / Grupa A1.1
19.30 – 21.30 / Grupa A2.1
MIERCURI (Dr. Florin Oprescu)
17.30 – 19.30 / Grupa B1.1
19.30 – 21.30 / Grupa B2.1
Detalii suplimentare despre cursurile de
limba românã, despre achitarea taxei de
participare ºi despre testul de evaluare a
competenþelor lingvistice pot fi accesate la
http://www.rkiwien.at/cursuri/coachingromanian.
AMBASADA ROMÂNIEI
în Republica Austria

septembrie - octombrie 2017

Ziar distribuit în Austria, Belgia Germania ºi Olanda
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7 oraºe superbe de vizitat
în Austria
Pentru turiºtii români, Austria este
perfectã pentru vacanþe spontane,
minunate, la o depãrtare nu foarte mare de
casã. Dacã ai nevoie de inspiraþie, iatã 7
oraºe superbe de vizitat în Austria:
1. Viena - Una dintre cele mai
îndrãgite destinaþii, Viena poate fi vizitatã
atunci când doreºti sã ai parte de un
concediu relaxant, un concediu de
explorare, o vacanþã distractivã cu toatã
familia sau chiar ºi ca destinaþie
romanticã pentru escapadele în doi.
Viziteazã Palatul Schonbrunn, Centrul
Istoric din Viena, monumentul lui Strauss
sau a lui Mozart ºi plimbã-te cu caleaºca
trasã de cai. Orice vei alege va fi minunat!
2. Salzburg - Frumuseþea de
inspiraþie barocã a oraºului Salzburg este
renumitã pretutindeni, oraºul fãcând parte
din Patrimoniul Mondial UNESCO
pentru cele mai bine pãstrate centre din
lumea germanicã. Viziteazã Grãdinile
Mirabell, Fortãreaþa Hohensalzburg, Casa
Memorialã a lui Mozart ºi admirã una
dintre cele mai mari fântâni baroce din

Europa Centralã, Residenzbrunnen.
Concediul tãu va fi presãrat cu imagini
frumoase!
3. Innsbruck - Innsbruck este
capitala provinciei Tirol. Mai mult decât
un oraº frumos, Innsbruck este printre
primele opþiuni ale pasionaþilor de
sporturi de iarnã. Dacã însã acestea nu
sunt pentru tine, poþi admira oraºul
începând cu Mãnãstirea Ordinului
Premonstratens, Grãdina zoologicã
Alpenzoo, Palatul Imperial Hofburg ºi
Strada Herzog Friedrich.
4. Zell am See - Zell am See este un
frumos oraº balnear. Cu o superbã
priveliºte asupra Lacului Zell, oraºul este
destinaþia montanã perfectã pentru
iubitorii de peisaje naturale. Zell am See
este perfect atât pe perioada iernii, cât ºi
pe perioada verii.
5. Hallstatt - Un alt oraº de o
frumuseþe ineditã este Hallstatt. Cu
deschidere cãtre lacul Hallstattersee,

Am prezentat la ambasadã candidatura
României pentru relocarea, la Bucureºti, a
Agenþiei Europene pentru Medicamente (EMA)
în cadrul evenimentului „Bucharest Today”, la 25
septembrie 2017. Evenimentul s-a bucurat de un
public numeros: reprezentanþi ai Ministerului

Prezentarea candidaturii
României pentru
relocarea la Bucureºti a
Agenþiei Europene pentru
Medicamente
austriac al sãnãtãþii ºi Ministerului austriac al
ºtiinþei, cercetãrii ºi economiei, jurnaliºti,
reprezentanþi ai Camerei de Comerþ, ai mediului
academic, diplomaþi de la diverse ambasade
europene ºi organizaþii internaþionale acreditate la
Viena. Ambasadorul Bogdan Mazuru, în dialog
cu jurnalista culturalã Irina Wolf, au vorbit
invitaþilor despre candidatura Bucureºtiului ºi
despre transformarea oraºului într-o metropolã
europeanã cu o viaþã culturalã ºi ºtiinþificã
vibrantã. Ambasadorul Mazuru a vorbit despre
atuurile Bucureºtiului, un oraº dinamic, cu un cost
avantajos al vieþii, siguranþã ºi o ofertã culturalã
remarcabilã. În domeniul cercetãrii, România este
cunoscutã pentru descoperirile medicale ºi cele
farmaceutice ºi are o ºcoalã medicalã de renume.
Jurnalista Irina Wolf a prezentat aspecte ale vieþii
culturale bucureºtene, de la Festivalul George
Enescu, la numeroasele spectacole de teatru,
operã, concerte ºi evenimente pe care capitala
României le gãzduieºte anual.
AMBASADA ROMÂNIEI
în Republica Austria

Hallstatt este vizitat de peste un million de
turiºti pe an. Activitãþile din Hallstatt
sunt cu precãdere sportive, aici putând fi
practicate atât sporturi de iarnã, cât ºi
zborul cu parapanta, ski nautic sau chiar
surfing. Viziteazã ºi tu Hallstat pentru a te
încânta cu una dintre cele mai albastre ºi
pure ape din zonã.
6. Graz - Un alt oraº înscris pe lista
Patrimoniului Mondial UNESCO este
Graz. Oraºul de pe malul râului Mur,
fosta Capitalã Culturalã a Europei în
2003, este chiar oraºul de baºtinã a

actorului arhicunoscut Arnold Schwarzenneger. Dincolo de toate acestea, oraºul
prezintã puternice influenþe vechi, din
secolul XII, pãstrate impecabil.
7. Linz - ªtiai cã Linz a fost fondat de
fapt de cãtre romaniþ Numele roman al
oraºului era Lentia, iar scrierile vechi îl
pomenesc încã din anul 788. Desigur,
acesta este oraºul care a inspirat Simfonia
Linzului a lui Mozart. Odatã ajuns aici, nu
uita sã vizitezi castelul, mãnãstirea
Wilhering Abbey, Muzeul de Artã
Modernã Lentos.
Sursa: http://www.turistcenter.ro

Cercetãtorii din Timiºoara lucreazã la primul
vaccin împotriva alergiei la ambrozie
Cercetãtori din cadrul Centrului
OncoGen din Timiºoara, alãturi de
specialiºti de la Universitatea din Viena
(Austria), lucreazã la crearea unui vaccin
împotriva alergiei la ambrozie. ªi tot la
Timiºoara va fi creat un sistem de alertare
a pacienþilor în legãturã cu apariþia
valurilor de polen. Într-o conferinþã de
presã care a avut loc, vineri 29 septembrie
a.c., la Centrul OncoGen din Timiºoara,
care aparþine de Spitalul Judeþean,
cercetãtorii au anunþat cã sensibilitatea la
polenul de ambrozie a atins cote alarmante
în vestul þãrii, acesta fiind motivul pentru
care, împreunã cu cercetãtori de la
Universitatea de la Viena (Austria), au
reuºit sã identifice primele alergene din
planta de ambrozie ºi au început munca
pentru crearea primului vaccin.
“Primele trei alergene majore din
ambrozie au fost clonate ºi produse în
centrul nostru. Sunt primele alergene
clonate în România, aceastã tehnologie de
ultimã orã nu mai este un secret pentru
cercetãtorii noºtri, aºa cã suntem în situaþia
de a putea merge mai departe ºi pentru
acest an ne propunem sã izolãm toate cele
11 fragmente patologice din polen, adicã
vom ºti ce este rãu în ambrozie, vom putea
sã studiem aceste fragmente ºi pe baza
acestor studii vor putea hotarî cum trebuie
sã arate vaccinul perfect pentru tratamentul
alergiei la ambrozie”, a declarat medicul
alergolog Carmen Bunu Panaitescu, din

cadrul OncoGen Timiºoara.
Însã, pânã la crearea vaccinului care îi
va putea vindeca pe bolnavi de alergia la
polenul de ambrozie, la Timiºoara va fi
creat ºi primul site de alertare a pacienþilor.
Sistemul va funcþiona dupã aceleaºi
principii ca ºi cele de alerte meteorologice
ºi este posibil sã fie funcþional chiar de
anul viitor.
“România este printre puþinele þãri din
Uniunea Europeanã care nu are un sistem
de alertare a populaþiei afectate de alergia
la ambrozie. În vestul Europei, þãrile ºi-au
pus la punct aceste sisteme de alarmare la
apariþia valurilor de polen, care au
cosecinþe asupra populaþiei. Aceste site-uri
seamãnã cu cele de meteorologie ºi includ
un cod de culori, în funcþie de concentraþia
valului de polen care se apropie. (...)
Sistemul de alertare ar trebui sã se facã
exact ca în cazul alertelor meteo, cu o
aplicaþie pe telefonul mobil, care sã te
anunþe care este situaþia, într-un mod
specific, apoi sã vezi pe telefon harta
modului în care se apropie valul de polen.
Noi am sperat cã o sã facã autoritãþile acest
sistem, dar, nefãcându-l autoritãþile, nu o
sã mai stãm ºi o sã intrãm noi sã ne
implicãm în problema asta ºi cu ajutorul
Spitalului Judeþean, probabil o sã facem
acest site. Într-un an am putea sã îl punem
la punct, pentru cã el trebuie fãcut, testat,
nu poþi sã-ºi asumi responsabilitatea unor
date de interes public fãrã sã le verifici”, a

declarat Virgil Pãunescu, directorul
Centrului OncoGen din Timiºoara.
În prezent, se fac cercetari în privinþa
numãrului de pacienþi afectaþi,
simptomatologia acestor persoane ºi
identificarea factorilor care duc la aceste
alergii, urmând ca, pe viitor, sã se lucreze
la crearea unui vaccin, care sã fie
administrat profilactic, pentru a reduce
numãrul de persoane care vor fi afectate de
aceastã alergie. Iar medicii vor sã facã
toate aceste cercetãri în cadrul unui centru
de excelenþã în cercetarea alergiilor, ce ar
putea fi înfiinþat la Timiºoara.
“Este obligatoriu sã creãm un Centru
de Excelenþã în Cercetarea Alergiilor la
Timiºoara, pentru cã avem acest colectiv
extrem de bine pregãtit ºi aparatura
necesarã, iar noi trebuie sã lucrãm doar la
legalizarea ºi legiferarea acestui centru,
pentru a-l introduce în circuitul european ºi
mondial al cercetãrii din punct de vedere al
alergiilor”, a spus medicul Marius Craina,
managerul Spitalului Judeþean din
Timiºoara. În judeþul Timiº, între anii 2008
ºi 2016, din peste 4.500 de pacienþi cu
alergii evaluaþi, aproape jumãtate
prezentau sensibilitate la ambrozie. Mai
exact, unul din doi alegici suferã de alergie
la ambrozie. Iar unul dintre trei oameni
prezintã alergie doar la polenul de
ambrozie.
de Iulian Tudor
Sursa: www.romaniatv.net

Dupã 50 de ani de
tãcere, marea
orgã din Bruxelles
revine la viaþã

Poeta Andra Rotaru pe scena Palatului
de arte frumoase din Bruxelles
în festivalul european Transpoesie
lecturi, panel-uri ºi prezentãri în
Europa, America de Nord ºi America
de Sud, printre altele la New York,
Chicago, Portland, Iowa, Mexico City
ºi Puebla. Volume publicate: Într-un
pat, sub cearºaful alb (2005),
þinuturile sudului (2010), Lemur
(2012). Lemur a primit premiul
Tânãrul poet al anului, în cadrul Galei
Tinerilor Scriitori (2013). Volumul de
debut a fost tradus în spaniolã (En una
cama bajo la sábana blanca, editura
Bassarai, 2008). În iarna acestui an,
Lemur va apãrea în traducere englezã,
la editura americanã Action Books.

Program:
Andra Rotaru a fost invitata
Institutului Cultural Român Bruxelles
la cea de a saptea ediþie a festivalului
european TRANSPOESIE, dedicat
celebrarii Zilei Europene a Limbilor.
Andra Rotaru a participat la Seara
poeticã organizatã de EUNIC
Bruxelles - Uniunea europeanã a
institutelor naþionale pentru culturã –
în colaborare cu BOZAR, în data de
17 octombrie, alãturi de poeþi din
Belgia, Estonia, Franþa ºi Spania.
Au fost prezentate, în limba
românã, textele din seria de poeme
“wrong connections”, un manuscris în
lucru al Andrei Rotaru, dezvoltat sub
influenþa unor întâlniri cu dansul ºi
coregrafia modernã. Simultan, au fost
proiectate textele în traducerile în
englezã de Anca Roncea ºi Monica
Manolachi, în francezã de Laure
Hinckel, respectiv în neerlandezã de
Jan Willem Bos.
„Acest eveniment a fost poate,
unul dintre cele mai incitante de pânã
acum, dându-mi posibilitatea sã
prezint o multitudine de faþete ale
identitãþii unui text. Mã bucur cã
textele beneficiazã de traducerile unor
traducãtori ºi scriitori fãrã de care
munca scriitorilor n-ar fi întreagã.”,
declarã poeta Andra Rotaru.
Festivalul internaþional Transpoesie a prezentat parcursul liric al
unor poeþi reprezentativi din 18 þãri
participante la ediþia din acest an, în
perioada 26 septembrie – 10
noiembrie 2017.
Proiectul Transpoesie celebreazã
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anual Ziua Europeanã a Limbilor (26
septembrie) ºi invitã la descoperirea
diversitãþii
culturale
ºi
a
multilingvismului prin poezie. Cu
acest prilej, în premierã, deschiderea
festivalului a avut loc în aer liber ºi a
propus publicului larg 18 poeme în
limbile materne ºi în traducerile în
francezã ºi neerlandezã. Vocile
poeþilor ºi ale traducãtorilor au putut
fi ascultate în Piaþa Sainte-Catherine
din Bruxelles, la prima instalaþie
interactivã audio Poetry Jukebox din
Belgia. Acest proiect a fost realizat în
colaborare cu Ville de Bruxelles ºi a
fost lansat în prezenþa poeþilor slameri
din Cehia (Zuzana Fuksova) ºi
Finlanda (Malin Åhman & Melinda
Lönneberg).
Programul integral al festivalului
ºi operele poeþilor invitaþi sunt
disponibile pe site-ul Transpoesie.
Identitatea vizualã a festivalului a
fost realizatã de artistul vizual Mihai
Zgondoiu.
Andra Rotaru este poetã, fondator
al revistei de literaturã ºi multimedia
Crevice. A realizat numeroase
proiecte la intersecþia dintre arte:
performance-ul de dans Lemur,
prezentat de coregraful Robert Tyree
în
America
ºi
în
Europa;
documentarul All Together, realizat
în cadrul rezidenþei The International
Writing Program (Universitatea din
Iowa, 2014); Photo-letter pairing
(fotografie, proiect realizat în
colaborare cu numeroºi artiºti ºi cu
comunitatea din Iowa). A susþinut

Marþi, 26 septembrie, 16h,Place
Sainte
Catherine:
Inaugurarea
Periscopului Poetic, în prezenþa
poeþilor:
Zuzana
FUKSOVÁ
(Republica cehã), Malin AHMAN ºi
Melinda
LONNBERG
-Duo
EstradpoesiFI (Finlanda)
Marþi, 26 septembrie, 19h30,
Muntpunt (Place de la Monnaie 6,
1000 Bruxelles: În prezenþa poeþilor:
Zuzana FUKSOVÁ (Republica cehã),
Fatih OKUMUª (Turcia), Malin
AHMAN ºi Melinda LONNBERG Duo EstradpoesiFI (Finlanda),
Harkaitz CANO (þara Bascilor), Anja
GOLOB (Slovenia)
Marþi, 17 octombrie, 20h,
BOZAR - Soirée internationale de
poésie: În prezenþa poeþilor: Andra
Rotaru (România,) Peter Verhelst
(Belgia), Maarja Kangro (Estonia),
Abdelatif Laabi (Franþa) ºi Chus Pato
(Spania)
În perioada 2 octombrie – 10
noiembrie, Galeriile Anspach –
Expoziþia de poeme, curatoriatã de
artistul vizual Mihai Zgondoiu
Joi, 9 noiembrie, 20h, Balassi
Institute Brussels (10 Treurenberg,
1000 Brussels): Slam-performance, în
prezenþa poeþilor: Mieze MEDUSA
(Austria),
Oddfríður
Marni
Rasmussen (Insulele Feroe), Anna
TERÉK (Ungaria), Gerdur Kristný
(Islanda),
Florent
TONIELLO
(Luxemburg), Krzysztof SIWCZYK
(Polonia), Maria DO ROSÁRIO
PEDREIRA (Portugalia)
Sursa: icr.ro

Orga monumentalã a Palatului de Arte
Frumoase din Bruxelles, scoasã din uz din 1967
dupã un incendiu, începe o nouã viaþã dupã o lungã
renovare, cu ambiþia de a fi un instrument modern
adaptat atât la jazz ºi electro, cât ºi la repertoriul
clasic, informeazã France Presse. Un festival care
s-a deschis vineri seara, reunind organiºti francezi
ºi belgieni dintre cei mai renumiþi pe scena
internaþionalã (Olivier Latry, Bernard Foccroulle
etc.), va sãrbãtori timp de o sãptãmânã, pânã la 22
septembrie, noul instrument.
Particularitatea orgii este cã a fost proiectatã sã
se potriveascã perfect cu palatul art-deco construit
în anii 1920 de faimosul arhitect belgian Victor
Horta (1861-1947). Este, de asemenea, una dintre
puþinele mari orgi de salã de concert în þãrile
numite ‘’latine’’ (care include ºi Belgia), unde
sunetul acestui instrument este încã adesea asociat
cu biserica ºi cu o anumitã austeritate, potrivit lui
Bernard Foccroulle, care a condus proiectul de
renovare lansat în 1988.
“Nu este neobiºnuit ca astãzi sã existe orgi în
sãlile de concerte, cu excepþia Franþei, Belgiei sau
Italiei, unde acest instrument este destul de rar, ºi
este pãcat”, a explicat pentru AFP acest organist ºi
compozitor belgian, actualul director al festivalului
din Aix-en-Provence (Franþa).
“Arhitecþii nu doresc întotdeauna sã conceapã
o orgã într-o salã, deoarece instrumentul are o
anumitã pregnanþã vizualã, este mai uºor sã o faci
fãrã” acest instrument, spune el.
Exemplarul de la Bruxelles este una dintre cele
douã orgi de salã din Belgia, alãturi de cea din
Liege (estul þãrii).
Instituþia culturalã care o gãzduieºte — numitã
Bozar, sediul Orchestrei Naþionale din Belgia —
susþine pluridisciplinaritatea, iar orga renovatã
trebuie sã se încadreze în acest amestec de genuri,
între ‘’tradiþie ºi modernitate’’.
‘’Modul în care þevile au fost fabricate,
armonizate (...) permite redarea întregului
repertoriu de orgã de la Renaºtere, cu accent pe
muzica simfonicã, orchestralã’’, spune Bernard
Foccroulle. Dar “existã ºi o dimensiune puternicã a
modernitãþii prin utilizarea de noi tehnologii”, a
spus el.
Iar fanii muzicii electro nu vor fi lãsaþi în urmã,
cu contribuþia viitoare a unor elemente de luterie
electronicã ce permit ‘’sampling’’ ºi transformãri
sonore live în timpul concertelor.
Dupã un concurs internaþional, proiectul de
renovare a instrumentului a fost acordat
producãtorului olandez de orgi Westenfelder, cu
aproape 25 de ani în urmã.
Proiectul, cu un cost total de aproximativ 2
milioane de euro, a fost suspendat de mai multe ori
în anii 1990 ºi 2000, mai întâi pentru restaurarea
generalã a sãlii, apoi din cauza unor inundaþii.
AGERPRES
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Toamnã cinematograficã româneascã în
Belgia ºi Luxembourg
ICR Bruxelles a susþinut o
amplã participare româneascã,
în Belgia, la Festivalul Internaþional al Filmului Francofon
(FIFF) de la Namur (29
septembrie-6 octombrie 2017),
la Festivalul internaþional de film
de la Ghent FFG (10-20
octombrie 2017), ºi în
Luxembourg, la Festivalul
filmului din Europa Centralã ºi
de Est -CineEast (5-22
octombrie 2017).
FIFF Namur, aflat la cea dea 32-a ediþie, este unul dintre
cele mai importante festivaluri
de cinema ale Federaþiei
Wallonie-Bruxelles ºi cel mai
mare festival al filmelor
francofone din lume. Anul
acesta, festivalul a prezentat 6
filme româneºti în premierã în
Belgia: lung metrajele Ana, mon
amour r.: Cãlin Peter Netzer în
„Compétition officielle“, Les
soldats [Soldaþii. O poveste din
Ferentari] r.: Ivana Mladenovic,
în „Compétition première œuvre
de fiction“, ºi þara moartã r.:
Radu Jude, în secþiunea „Regard
du Présent – Place au doc“,
precum ºi scurt metrajele:
Written/Unwritten r.: Adrian
Silisteanu, documentar în

„Compétition internationale
court métrages“, iar No man’s
land r.: Marius Olteanu ºi
Ensemble r.: Andreea-Ema
Stoian, în secþiunea „Regard du
présent courtsmétrages“.
ICR Bruxelles a susþinut
prezenþa a 6 invitaþi români:
Adrian Siliºteanu (regizor) –
Written//Unwritten,
Adrian
Schiop (actor) ºi Cãtãlin
Cristuþiu (ºef montaj) – Les
soldats, Alexandru Micrioi
membru al juriului Cantillon
(absolvent al UNATC ºi
publicist cinema), Ioana Lazãr
(Nine O’Clock/Cultura), Irina
Margareta
Nistor
(Adevarul.ro/Radio Gold FM).
FF Ghent, aflat la cea de-a
44-a ediþie, prezintã lung
metrajul Fixer r.: Adrian Sitaru,
în „Competiþia oficialã“, iar
scurt metrajele Cometa r.: Mihai
Mincan ºi George ChiperLillemark ºi Graniþe r.: Andra
Chiriac, în „Competiþia pentru
scurt metraj european“. ICR
Bruxelles anunþã participarea
regizorilor de scurt metraj Mihai
Mincan, George ChiperLillemark (Cometa) ºi Andra
Chiriac (Graniþe) la festival.
La
Luxemburg,
ICR

Bruxelles a susþinut prezenþa
invitaþilor celei de-a 10-a ediþii a
festivalului CinEast, actorul
Adrian
Titieni
(18-21
octombrie) ºi regizoarea
Alexandra Bãlteanu (8-11
octombrie). Adrian Titieni, în
calitate de invitat de onoare al
juriului
internaþional,
va
prezenta lung metrajele Ana,
mon amour, Mariþa ºi
Bacalaureat (proiecþie specialã),
a dialogat cu publicul dupã
proiecþii ºi a susþinut intervenþia
publicã „Le jeu d’acteur dans la
nouvelle vague roumaine, une
rencontre avec Adrian Titieni“
[Jocul actoricesc în noul val al
cinematografiei române: o
întâlnire cu Adrian Titieni].
Regizoarea Alexandra Bãlteanu
a prezentat noul sãu lung metraj,
Prowl / [Vânãtoare].
Programatorii CinEast au
consacrat
cinematografiei
româneºti ºi cineaºtilor români
un loc de cinste, binemeritat: au
fost prezentate 9 filme, dintre
care, 6 lung metraje Ana, Mon
Amour r.: Cãlin Peter Netzer, în
secþiunea „Cinéscope“, Mariþa
r.: Cristi Iftime, în secþiunea
„FunnyEast“, The Fixer r.:
Adrian Sitaru, în secþiunea

„Cinéscope“, Prowl /[Vânãtoare] r.: Alexandra Bãlteanu, în
secþiunea „Cinéscope“, Soldiers.
A Story from Ferentari /
[Soldaþi. O poveste din
Ferentari] r.: Ivana Mladenovic,
în „Competiþia Oficialã“, Bacalaureat r.: Cristian Mungiu, în
secþiunea „Cinéscope“ ºi 3 scurt
metraje Elle dort à jamais mon
enfance / [I made you, I kill you]
r.: Alexandru Petru Bãdeliþã,
Written, Unwritten r.: Adrian
Silisteanu ºi Fog r.: Adi Voicu.
„Cinematografia românã ia
o turnura bergmanianã cu «Ana,
mon amour», o disecþie rãscolitoare ºi complexã intelectual a
chinurilor unei relaþii de lungã

duratã.Structuratã într-o serie de
fragmente non-cronologice în
stilul «fierãstrãului electric», ºi
beneficiind de performanþele
tulburãtoare ale lui Mircea
Postelnicu ºi ale Dianei
Cavallioti, Ana, mon amour
reprezintã un salt în universul
psihologiei intime al regizorului
filmului Poziþia copilului,
câºtigãtorul Ursului de Aur la
Berlinale 2013.“, a declarat
criticul de film Jonathan
Romney în Screen Daily.
Proiectul face parte din
strategia ICR de promovare a
cinematografiei româneºti în
spaþiul Benelux.
Sursa. Icr.ro

Made in Romania – designeri români în capitala Europei
Designerii români Ioana
Ardelean, Mihaela Coman,
Alexandra Constantinescu,
Larisa Dragna ºi Corina
Sãnãtescu / brandul Lambott
au fost invitaþii ICR
Bruxelles la cea de-a patra
ediþie a târgului european de
modã ºi design, POP&SHOP.
Evenimentul are loc la
centrul cultural De Markten
din Bruxelles, în perioada 6-8
octombrie 2017.
Pasionaþii de design au
descoperit bijuteriile sofisticate ale Ioanei Ardelean
care poartã amprenta stilisticã a arhitectului preocupat
de interacþiunea dintre spaþiu
ºi miºcare, dar ºi de redarea
finã a detaliilor. Paleta
ofertantã de accesorii a
cuprins ºi recenta colecþie de
bijuterii “The Gogol’s Overcoat – literary obsession”
semnatã de Mihaela Coman,

care a surprins prin îmbinarea
atipicã de materiale (argint,
cupru, alamã, lemn ºi piele).
Delicate ºi inedite, creaþiile din porþelan ale Alexandrei Constantinescu au propus texturi ºi forme ceramice
noi ºi s-au particularizat prin
linii organice ºi nuanþe
naturale. Inspirate din ritmul
trepidant al vieþii urbane,
creaþiile vestimentare ale
Larisei Dragna sunt dedicate
iubitorilor de fashion ºi, în
special, femeii sensibile,
puternice ºi independente.
Croiala naturalã a hainelor ºi
a accesoriilor din blanã
semnate de Corina Sãnãtescu
(brandul Lambott) reinterpreteazã arta tradiþionalã
româneascã ºi aduc în prim
plan versatilitatea pieselor
vestimentare
specifice
sezonului rece.
” Am onorat participarea

la acest târg din dorinþa de a
cunoaºte noi designeri ºi de a
descoperi perspectivele lor
asupra designului vestimentar; însã cel mai
important lucru a fost
interacþiunea cu publicul,
deoarece ceea ce fac este
despre oameni ” mãrturiseºte
Larisa Dragna pentru ICR
Bruxelles.
”Cel mai mult îmi doream
sã intru în dialog cu oameni
interesaþi sã investeascã în
obiecte speciale. Apreciez
oportunitatea de a intra în
contact cu expozanþi europeni în vederea iniþierii de
colaborãri ” îºi destãinuie
Alexandra Constantinescu
aºteptãrile legate de prezenþa
la târg.
Târgul de modã ºi de
design POP & SHOP
reuneºte 40 de tineri
designeri din Austria, Cehia,

Estonia, Insulele Feroe,
Letonia, Polonia, România ºi
Ungaria. Evenimentul este
organizat de EUNIC Bruxelles (reþeaua europeanã a
institutelor naþionale pentru
culturã din Bruxelles), ºi
reprezintã o platformã pentru
promovarea creaþiilor tinerilor designeri în capitala Europei. Tema târgului este slow

fashion ºi upcycling.
Selecþia designerilor români de bijuterii s-a realizat
cu sprijinul Assamblage –
Asociaþia
Naþionalã
a
Autorilor ºi Designerilor de
Bijuterie Contemporanã.
Participarea româneascã a
fost posibilã cu sprijinul
Atlassib.
Sursa. Icr.ro

Interviul acordat
de Ambasadorul
României la
Haga postului
Radio România

Different City - Smart City. Dezbatere Naþionalã
2017 -2020, Ediþia II, 24-25 Octombrie, Bucureºti

SMART CITY: Ambasada Olandei ºi
consultanþi internaþionali în strategii smart city
vor fi prezenti la Bucureºti, la a doua ediþie a
evenimentului Different City - Smart City,
Dezbatere Naþionalã 2017 – 2020. România
intrã pe trendul oraºelor administrate
inteligent! Dupã succesul înregistrat la prima
ediþie, evenimentul Different City - Smart
City, Dezbatere Naþionalã 2017 - 2020, revine
pe 24 ºi 25 octombrie, la Bucureºti.
Ambasada Olandei în România va fi un
partener important al evenimentului, prin
contribuþiile ºi prezentãrile susþinute de cãtre
excelenþa sa, doamna Ambasador Stella
RONNER-GRUBAÈIÆ, dar ºi de alþi experþi
din Olanda, care vor împãrtãºi participanþilor
exemple de proiecte de smart city
implementate în þara lor.
Deja mai multe municipalitãþi ºi-au
declarat intenþia de participare dintre care
enumerãm: Alba Iulia, Iaºi, Cãlãraºi, Buzãu,
Timiºoara, Arad, Primãria Sectorului 3 ºi
altele în curs de confirmare. Evenimentul este
deschis
reprezentanþilor
tuturor
administraþiilor publice locale.
Doamna Ambasador al Olandei în
România, Stella RONNER-GRUBAÈIÆ, va
avea un cuvânt introductiv prin care va
împãrtãºi invitaþilor informaþii legate de
modul în care se construiesc oraºe inteligente
în Olanda, proiecte de viitor ºi modalitãþi de
cooperare intre România ºi Olanda.
Conferinþa va continua cu speech-urile
câtorva reprezentanþi ai municipalitãþilor din
þarã, care vor expune nevoile de dezvoltare ale
oraºelor în domeniul smart city, dar ºi
proiectele pe care le au în vizor în perioada
urmãtoare în aceasta direcþie. Printre primarii
care vor vorbi în deschiderea evenimentului
se numãra ºi domnul Mircea Hava, Primarul
Municipiului Alba Iulia ºi domnul Robert
Negoiþã, primarul Sectorului 3 al capitalei.
Evenimentul se bucurã ºi de participarea
internaþionalã a specialiºtilor în consultanþã ºi
strategii de dezvoltare urbanã. Patru Keynote
Speakeri din diverse þãri în care conceptul
smart city nu mai reprezintã un lux, ci o
necesitate, vor oferi invitaþilor noi perspective
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asupra conceptului de oraº inteligent ºi
secretele adaptãrii la o gândire inovativã în
care arhitecþii proiecteazã viitorul în condiþiile
actuale de rapidã ºi continuã dezvoltare.
“Discutãm aplicat, despre cum un oraº
poate deveni mai inteligent, cum un oraº
poate pune aceastã forþã tehnologicã în slujba
dezvoltãrii economiei, servirii cetãþenilor,
satisfacþiei ridicate a turiºtilor ºi în general a
unei vieþi mai bune, pentru cã sunt soluþii care
nu costã mult ºi aduc beneficii foarte mari.
Dezbaterea publicã este necesarã pentru a
aduce tehnologii de vârf care sã lucreze pentru
cetãþeni ºi sã evite alegerile greºite din
necunoaºtere sau lipsã de informaþie
relevantã”, a precizat Marius Bostan, fost
Ministru al Comunicaþiilor ºi Societãþii
Informaþionale, membru fondator FNTM ºi
consultant strategic al evenimentului.
Smart City iniþial a început cu un concept
premergãtor de “smart-grow”, menþionat de
multe ori în contextul dezvoltãrii accelerate
ale oraºelor cum ar fi creºterea populaþiei care
a atras o creºtere a consumului de energie,
trafic, poluare, deºeuri, cât ºi infrastructurã
modernã. Implementarea Smart City pentru
administraþie va fi urmatã sau se va suprapune
cu cea de Smart Home ºi IoT Business pentru
consumatori ºi firme. Aceste acþiuni vor
genera reþele vaste de senzori ºi dispozitive
conectate prin diferite tehnologii radio,
implicând probleme de interoperabilitate ºi
congestie radio. Reprezentanþii oraºelor
prezenþi la eveniment vor discuta despre
nevoile de dezvoltare, despre soluþiile
personalizate pe care le pot adopta pentru a
investi în viitorul acestora ºi în bunãstarea
cetãþenilor lor, dar ºi despre barierele
administrative. Avem nevoie de transformare
digitalãþ Avem consumatori de servicii smartþ
Care sunt nevoile cetãþenilorþ Ce-ºi doresc
turiºtii de la un oraºþ Dar companiileþ
Volumul datelor creºte în fiecare zi. Unde le
stocãmþ Cum am dori sã fie pãstrateþ Cum le
prelucrãmþ Putem asigura securitateaþ Suntem
pregãtiþi sã migrãm în cloudþ
Participanþii la Dezbatere se vor întâlni
apoi în cadrul unor Workshop-uri tematice

pentru a discuta aplicat pe strategii ºi soluþii de
dezvoltare pentru anumite sectoare
administrative. Specialiºtii vor prezenta
aplicaþii ºi soluþii inovatoare Smart City ºi
impactul acestora asupra mediului de
business, administraþiei, cetãþenilor ºi
turiºtilor, se vor discuta metode de
implementare ºi modele de afaceri. Ce
beneficii aduc soluþiile smartþ Aduc venituri
suplimentareþ Este fezabilã investiþiaþ
Se vor reuni reprezentanþi ai companiilor
care au dezvoltat diverse soluþii tehnologice
ce au fost implementate cu succes în þarã sau
în afara þãrii. Se va discuta inclusiv despre
cum se poate crea un eco-sistem de companii
inovatoare ºi cum pot beneficia oraºele din
România de pe urma acestora. Evenimentul
se va încheia a doua zi cu întâlniri bilaterale de
lucru. La eveniment sunt aºteptaþi principalii
actori implicaþi în crearea oraºelor inteligente:
oraºele ºi municipiile din România,
companiile furnizoare de produse, soluþiilor ºi
echipamente ICT pentru Smart City, mediul
academic, start-up-uri ºi experþi în domeniul
smart city. Pentru companiile interesate sã
participe, Different City - Smart City,
Dezbatere Naþionalã 2017 - 2020, reprezintã o
oportunitate excelenta pentru: prezentarea sau
expunerea de produse ºi servicii de smart city,
stabilirea de contacte cu diferite comunitãþi
prezente la eveniment, identificarea de noi
oportunitãþi de afaceri prin intermediul
evenimentului de networking.
Înscrie-te acum: http://concordcom.ro/
evenimente/smart-city-2/
Evenimentul este organizat de Fundaþia
Naþionalã a Tinerilor Manageri, Different
Angle Cluster - primul cluster din domeniul
ICT din Bucureºti, împreuna cu Agenþia de
PR Concord Communication.
Dezbaterea Naþionalã va avea loc pe 24
octombrie, la Hotel Ramada Plaza, Bucureºti,
Sala Terra, începând cu ora 9:00. Cea de-a 2a zi, 25 octombrie este dedicata întâlnirilor
bilaterale de business, ce se vor desfãºura la
Clubul Administraþiei, Strada Dumbrava
Roºie nr 2, sector 2, Bucureºti.
Pentru mai multe informaþii despre
agendã ºi înscriere, vã invitãm sã vizitaþi
pagina web a conferinþei sau sã contactaþi
organizatorii, utilizând detaliile de mai jos:
Different Angle Cluster
E-mail: office@differentangle.ro
Telefon: (+40) 732.165.582
Website: www.differentangle.ro
Concord Communication
Telefon: 0729 990 536; 0724 559 565
Website:www.concordcom.ro
Sursa: http://www.fntm.ro

În contextul organizãrii de cãtre Ambasada
României la Haga a unui eveniment special
dedicat lansãrii candidaturii României pentru
gãzduirea la Bucureºti a sediului Agenþiei
Europene pentru Medicamente, ambasadoarea
Brânduºa Predescu a acordat un interviu
corespondentului în Olanda al Radio România,
Claudia Marcu. Ambasadorul român a scos în
evidenþã argumentele ce recomandã capitala þãrii
noastre în mod deosebit:
“Avem principiul repartizãrii geografice juste
a instituþiilor europene. România este printre
puþinelestate care nu gãzduieºte încã sediul unei
agenþii europene.
“Modul în care vom decide împreunã la
Bruxelles asupra relocãrii acestei agenþii va fi,
într-un fel, ºi un test pentru cum înþelegem sã
trãimîmpreunã într-o uniune, care este a noastrã, a
tuturor, ºi sã fim solidari.
“În acelaºi timp, relocarea la Bucureºti a
acestei agenþii ar reprezenta o manierã practicã
prin care am aduce Uniunea European mai
aproape de cetãþenii ei. În ce sensþ Cei aproape
900 de angajaþi ai agenþiei împreunã cu familiile
lor ar vedea, trãind ºi stabilindu-se de o manierã
permanentã la Bucureºti, ar vedea cã Uniunea
Europeanã nu se opreºte în vestul sau în centrul
sãu.
“Nu în ultimul rând, am subliniat în mod
deosebit un avantaj comparativ imbatabil la acest
moment pe care îl oferã Bucureºtiul: raportul
preþ-calitate la toate capitolele.
“Personal, sper ca acest argument sã conteze
foarte mult în evaluarea tuturor candidaturilor.
“Acest raport preþ-calitate ºi costurile de
operare ale agenþiei ar aduce economii importante
bugetului Uniunii Europene.”
19 þãri ale Uniunii îºi doresc sã gãzduiascã
Agenþia Europeanã a Medicamentului, iar Olanda
este una dintre ele. Principul geografic ºi costurile
de trai mai ridicate (din Regat) sunt douã
argumente ce ar putea slãbi candidatura olandezã.
Din nou Brânduºa Predescu:
“Sunt argumente pe care ºi partea olandezã le
ia, evident, în considerare, dar fiecare îºi
promoveazã cum considerã mai bine propria
candidaturã.
“Evenimentul nostru de astãzi, de la Ambasada României la Haga a stârnit reacþii de foarte,
foarte plãcutã surprizã. Îi indemn pe ascultãtorii
dumneavoastrã sa intre pe link-ul de prezentare a
candidaturii României - http://www.emabuc
harest.ro– care realmente i-a impresionat pe cei
prezenþi, mulþi dintre ei mãrturisind ulterior cã,
dacã pânã acum nu au apucat sã ajungã în
Bucureºti, cu siguranþã o vor face , pentru cã li sa pãrut “un oraº de vis”, a declarat pentru radioul
public Brânduºa Predescu, ambasadoarea
României la Haga.
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Amsterdam: sistemul de canale
a fost realizat în secolul XVII
Ansamblul urban din districtul
sistematizat pe canale din Amsterdam este
rezultatul un proiect pentru “un nou oraº –
port”, construit la sfârºitul secolului al XVIlea, începutul secolul al XVII-lea. Sistemul
cuprinde reþeaua de canale de la vest ºi sud
de oraºul istoric ºi portul medieval.
Acest proiect de amploare a realizat
extinderea oraºului prin drenarea terenului
mlãºtinos cu ajutorul sistemului de canale
în arce concentrice. Spaþiile create între
canale au favorizat dezvoltarea urbanã
omogenã, cu clãdiri înguste. Extinderea
urbanã înfãptuitã în capitala Regatului
Þãrilor de Jos a reprezentat cel mai
dezvoltat ºi omogen proiect de acest fel, din
acea perioadã. A constituit un etalon de
planificare urbanã, inginerie hidraulicã ºi
arhitecturã burghezã pentru întreaga lume,
pânã în secolul al XIX-lea.
Locuinþele cu frontoane, caracteristice
clasei de mijloc din acea perioadã, poartã
mãrturii atât pentru nivelul de trai al
oraºului, datorat comerþului maritim, cât ºi
pentru dezvoltarea unei culturi umaniste ºi
tolerante, legate de Reforma Calvinistã. În
secolele al XVII-lea ºi al XVIII-lea,
Amsterdam a fost privit ca întruchiparea
oraºului ideal ºi a reprezentat un model
urban de referinþã pentru numeroase
proiecte de oraºe din jurul lumii. Includerea
în patrimoniul mondial UNESCO este
motivatã ºi de schimbul de influenþe
realizat în aproape douã secole, evidenþiat
de acest proiect urban în domeniile tehnic,
maritim ºi cultural.

Amsterdam: sistemul de canale a
fost realizat în secolul XVII
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sistematizat pe canale din Amsterdam este
rezultatul un proiect pentru “un nou oraº –
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de oraºul istoric ºi portul medieval.
Acest proiect de amploare a realizat
extinderea oraºului prin drenarea terenului
mlãºtinos cu ajutorul sistemului de canale
în arce concentrice. Spaþiile create între
canale au favorizat dezvoltarea urbanã
omogenã, cu clãdiri înguste. Extinderea
urbanã înfãptuitã în capitala Regatului
Þãrilor de Jos a reprezentat cel mai
dezvoltat ºi omogen proiect de acest fel, din
acea perioadã. A constituit un etalon de
planificare urbanã, inginerie hidraulicã ºi
arhitecturã burghezã pentru întreaga lume,
pânã în secolul al XIX-lea.
Locuinþele cu frontoane, caracteristice
clasei de mijloc din acea perioadã, poartã
mãrturii atât pentru nivelul de trai al
oraºului, datorat comerþului maritim, cât ºi
pentru dezvoltarea unei culturi umaniste ºi
tolerante, legate de Reforma Calvinistã. În
secolele al XVII-lea ºi al XVIII-lea,
Amsterdam a fost privit ca întruchiparea
oraºului ideal ºi a reprezentat un model
urban de referinþã pentru numeroase
proiecte de oraºe din jurul lumii. Includerea
în patrimoniul mondial UNESCO este
motivatã ºi de schimbul de influenþe
realizat în aproape douã secole, evidenþiat
de acest proiect urban în domeniile tehnic,
maritim ºi cultural.

În secolul al XIII-lea, Amsterdam era
un mic sat de pescari pe malul râului
Amstel. Numele aºezãrii indicã prezenþa
unui baraj (“dam”) pe râul Amstel. Declarat
oraº în 1306, Amsterdam a devenit pânã la
finalul Epocii Medievale un important
centru maritim în nordul Olandei, odatã cu
dezvoltarea portului, la gura de vãrsare în
Marea Nordului. Protejat în spatele
barajului, oraºul s-a extins în jurul portului,
solul mlãºtinos a fost drenat ºi casele au fost
ridicate pe piloni. La sfârºitul secolului al
XV-lea, au fost construite fortificaþii de-a
lungul canalului iniþial semicircular Singel,
proiectat în prima fazã atât pentru drenaj,
cât ºi pentru apãrare militarã
Ajuns sub stãpânirea spaniolã, în 1515,
teritoriul Olandei va intra într-o perioadã cu
revolte pentru apãrarea libertãþii publice ºi a
toleranþei religioase, iar în 1581, cele ºapte
provincii din nordul Olandei formeazã o
entitate independentã – Provinciile Unite.
Amsterdam a devenit “un tãrâm de refugiu
ºi al libertãþii de gândire”, noteazã
specialiºtii UNESCO. Au fost înfiinþate
Compania Olandezã a Indiilor de Est
(VOC, 1602) ºi Compania Olandezã a
Indiilor de Vest (WIC, 1621) pentru
comerþul în Oceanul Indian ºi în America.
În secolul al XVII-lea, Amsterdam
devenise un centru vital pe harta comerþului

internaþional,
“capitala
economiei
mondiale a vremii“, dar în acelaºi timp juca
un rol esenþial ºi în schimburile culturale, în
formarea ºi diseminarea gândirii umaniste.
Suveranitatea Provinciilor Unite este
recunoscutã prin Tratatul de la Westphalia
(1648).
Potrivit statisticilor înscrise în
documentele istorice, în 1685, venitul
mediu pe cap de locuitor, în Amsterdam,
era de patru ori mai mare decât cel
înregistrat în Paris. Dezvoltarea generalã a
oraºului ºi a populaþiei oraºului a fãcut
posibilã îndeplinirea extinderii urbane ºi
maritime, conform proiectului elaborat,
care prevedea ºi repoziþionarea terenului
din interiorul limitelor fortificate –
Singelgracht. Oraºul a continuat sã se
dezvolte, sã accepte imigranþi, între care sau aflat francezi hughenoþi ºi un numãr
considerabil de liber-cugetãtori europeni.
Modelul acestui oraº, cu sistemul de
canale, docuri ºi ecluze, care nu a fost
inundat niciodatã în istorie, a atras interesul
constructorilor europeni din acea perioadã,
influenþând ingineria civilã ºi planificarea
urbanã din Anglia, Suedia ºi Rusia, unde
Petru cel Mare a adus meºteºugari ºi
specialiºti pentru a construi oraºul Sankt
Petersburg, pe un sol umed, pe malurile
unui estuar.
Districtul de canale din Amsterdam, cu
terasamente ºi aliniamente stradale vechi, a
supravieþuit în totalitate peste vreme.
Majoritatea clãdirilor construite în secolele
XVII-XVIII sunt în bunã stare de
conservare, situaþia generalã fiind evaluatã
de experþii UNESCO ca fiind, “în mod
fundamental, viabilã, pentru un ansamblu
urban încã viu ºi activ”. Sistemul de canale
din secolul al XVII-lea, în interiorul
Singelgracht (198 ha) a fost inclus în lista
Patrimoniului Mondial cultural UNESCO
în 2010.
Sursa: Agerpres

Facultãþi de Top în Amsterdam - Þãrile de Jos 2017/2018
Amsterdam
atrage
turisti,
profesioniºti, ºi studenþi din întreaga
lume, din cauza mediului progresiv,
creativ, ºi deschisã la minte ºi oameni
care trãiesc în acest oraº minunat. Cei
care aleg o licenþã în Amsterdam va
experimenta
top-notch
educaþie
combinat cu cultura într-un oraº cu
adevãrat internaþional. Existã multe
oportunitãþi profesionale ºi academice
pentru studenþii care desfãºoarã o licenþã
în Amsterdam, ºi aceste oportunitãþi pot
fi extinse Þãrile de Jos ºi Europa.

Licenþiat în programele Amsterdam
va îndeplini obiectivele academice din
aproape fiecare elev prin furnizarea de
opþiuni de studiu, cum ar fi full-time,
part-time, în campus, on-line ºi
învãþãmânt la distanþã. Existã opþiuni de
program pentru o licenþã de la
Amsterdam pentru a se potrivi cu nevoile
ºi interesele de mulþi studenþi ºi includ de
afaceri, comunicare de marketing,
administrare, asistenþã medicalã, relaþii
internaþionale ºi de resurse umane.
Sursa: bachelorstudies.ro
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COPILUL MEU FRUMOS!
ªtim cu toþii cã pentru fiecare
mãmicã, copilul ei este cel mai
frumos. În cadrul acestei
rubrici, pãrinþii care doresc
sã-ºi vadã odorul în paginile
ziarului nostru, sunt invitaþi sã
ne trimitã pe adresa de e.mail a
redacþiei:
asii.romani@yahoo.com, o
fotografie cu fiul sau fiica lor, o
fotografie însoþitã de câteva
rânduri (nume, prenume, vârstã,
pasiuni etc).
A doua noapte
- În viaþã am trecut de multe ori prin
întâmplãri atât de ciudate ºi neaºteptate,
încât acum, când privesc înapoi, mi se
pare cã retrãiesc o aventurã plinã de
ghiduºii, pe care cândva le-am citit întro carte. ªi din ce va urma sã vã
povestesc o sã vedeþi cã soarta mi-a
hãrãzit marea plãcere ca alþii sã-mi
încurce viaþa, dar tot eu sã am ºi bucuria
sã mi-o ºi descurc, nu numai pe-a mea,
ci ºi pe-a altora. Cu toate astea, fãrã
ajutorul vostru nu voi putea sã mã
eliberez de blestemul care mã þine legat
de aceste locuri ºi nu mã lasã sã mã
alãtur marelui rege Mercan, de care m-a
legat o mare prietenie, ne spuse nostima
fantomã, care apãruse pe nepusã masã
printre noi, desprinsã din umbra a sute
de ani trecuþi ºi prezentându-se, ce-i
drept, foarte original. O priveam toþi încã
fãrã glas, în primul rând pentru cã nu ne
revenisem din uimire, iar în al doilea
rând fiindcã cele spuse ni se pãreau
foarte interesante. Tot am auzit noi de
fantome, dar pentru prima datã am avut
ocazia sã aparã în faþa noastrã una
adevãratã.
- Poate trebuia sã þin seama de

ultima lui dorin.ã, adãugã el dus pe
gânduri.
Dupã o scurtã pauzã, aud vocea
timidã a lui Ovidiu, care întreabã:
- ªi care a fost ultima lui dorin.ã?
- Sã mã feresc de fratele lui, Bert,
lucru care mi s-a pãrut atunci o
absurditate, azi însã cred cã trebuia sã-l
ascult, rãspunse el, luând înfãþiºarea unui
cavaler din Evul Mediu.
Noi am amuþit, privindu-l cum se
plimba prin faþa noastrã, dintr-un capãt

spate, dar imediat a pus-o la loc, ridicând
de pe duºumea papucii lui Cristi ºi
privindu-i întrebãtor.
- Sunt ai mei, recunoscu fãrã sã fie
întrebat acesta, cu o voce spãºitã. ªi la
scurt timp tot el continuã foarte mirat:
Nu vã supãraþi, dar nu pot sã-mi închipui
cã dumneavoastrã, o fantomã, vã puteþi
împiedica ca un om adevãrat.
- Într-adevãr, nu ar trebui. Dupã
cum se vede, însã, nu mi-am pierdut
reflexul de altãdatã. De aceea ºi acum

zilnic. La orice gest fãcut de unul dintre
noi, celãlalt trebuia sã reacþioneze rapid,
ca ºi acum, când m-am împiedicat de
papucii dumnealui. În acele vremuri, a
rãmâne în viaþã þinea de rapiditatea cu
care ºtiai sã te aperi.
Îºi puse mâna la tâmplã, gânditor,
ca pe urmã sã spunã:
- Ca sã vezi ciudãþenie. Nu aº fi

Fantoma Scutierului
în altul al încãperii, dorind probabil sã ne
lase sã-l studiem. Se fandosea destul de
bine, încântat probabil de felul în care îl
priveam. Pe de altã parte, vroia cu
siguranþã sã ne obiºnuim cu prezenþa lui,
pentru a ne dispãrea frica ce se citea cu
siguranþã pe feþele noastre. Avea nevoie
de ajutor, ºi probabil vedea în noi
salvarea lui. La un moment dat,
musafirul nostru nocturn se împiedicã
de ceva ºi era cât pe-aci sã cadã. Fãrã sã
vrem, am început sã râdem.
Fantoma ºi-a scos rapid sabia, gata
de atac, crezând cã a fost atacat din

am reacþionat ca pe timpuri în faþa
marelui rege.
Fãcu o pauzã în timp ce îºi îndreptã
degetul arãtãtor spre Cristi.
- Îmi pare rãu, dar sã ºtii cã-mi iau
revanºa, tinere, când nici nu te aºtepþi.
Suntem cavaleri, sau ce?
- Vã stau la dispoziþie, rãspunse
Cristi amuzat.
Simþind cã noi aºteptam sã ne
povesteascã mai departe, cavalerul
continuã:
- Amândoi am inventat un fel de
joc, pentru care ne-am antrenat aproape

crezut cã o sã-mi mai aduc aminte de
asemenea amãnunte, dupã atâta timp - ºi
începu sã râdã cu mare poftã.
Am râs ºi noi, fiindcã avea un râs
molipsitor, aºa cã de la o clipã la alta am
devenit prieteni.
- Dar era atât de pretenþios acest
rege? întrebã Ovidiu curios.

- Nici pomenealã. De fapt, când neam întâlnit prima oarã el avea ºapte ani,
iar eu împlinisem opt, dar pentru cã ne
înþelegeam de minune am devenit buni
prieteni, aºa cum sunteþi ºi voi. Mare
lucru sã ai prieteni adevãraþi, iar tu sã le
fii un prieten pe mãsurã.
- E adevãrat, exclamai eu încântat.
Fantoma mã privi cu îngãduinþã,
mãrturisindu-ne mai departe:
- Mercan a venit cu ideea de-a face
un legãmânt între noi, sã tãinuim acest
lucru de toatã lumea. "ªi asta numai ºi
numai ca sã te ocrotesc de rãutatea
unora", mã liniºtea el cu vocea lui
plãcutã. Când am crescut, acest lucru
m-a ajutat sã-l ocrotesc la rândul meu
de intrigile cavalerilor ºi chiar de
moarte...
- ªi cum aþi reuºit? îl întrebã Ovidiu
cu ochii cât douã cepe, urechile ciulite ca
la iepuri ºi cu sufletul la gurã de
emoþionat ºi curios ce era.
ªi nu era de mirare, tot ce auzeam
era ca o carte de poveºti deschisã în faþa
noastrã. Meritul de-a ne impresiona
puternic îi aparþinea fantomei.
Va urma
Elena Cesar von Sachse
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este alãturi de
dumneavoastrã
cu urmãtoarele
activitãþi:

ASOCIAÞIA

din Nürnberg

EDITURA REGNI

Singurul lunar în limba românã din
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VREI SÃ AJUÞI
ACÞIUNILE
ASOCIAÞIEI
DACIA e.V.?

Germania

www.voceata.eu

www.AsiiRomani.com

CONTACT: telefon: 0049 160 33 73 128
• e-mail: asii.romani@yahoo.com

Cunoºti activitãþile noastre?
Întâlnirile bilunare ale seniorilor de la
MehrGenerationenHaus din Schweinau.
Grupa sãptãmânalã de mãmici ºi pitici
Ziarul VOCEA TA - www.voceata.eu
Agenþia
de
Presã
AªII
ROMÂNIwww.asiiromani.com
Ajutoare pentru integrare ( învãþarea limbii,
locuinþã, ºcoalã, grãdiniþã, acte etc )
Susþinerea ºi îndrumarea în vederea gãsirii unui
loc de muncã
Asigurãri în toate domeniile
Într-o frazã: „tot ce þine de sistemul social ºi
integrare”
Telefon:
0160
3373128.
Email:
asii.romani@yahoo.com
Notã: la toate sponsorizãrile venite de pe teritoriul
Germaniei, în valoare mai mare de 50 Euro, veþi
beneficia de un abonament anual la ziarul VOCEA
TA.
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“Podul lui Dumnezeu”, din România, este singurul
pod natural din lume deschis circulaþiei rutiere?
Podul lui Dumnezeu sau
Podul Natural, cum i se mai
spune, se aflã în centrul
localitãþii
mehedinþene
Ponoare (în apropiere de
primãrie), fiind o uriaºã
arcadã de piatrã peste care
trece ºoseaua DJ 670 Baia de
Aramã – Drobeta Turnu
Severin, traversând Valea
Pragului.
El s-a format prin
prãbuºirea peretului superior
al peºterii ºi se impune în
peisaj prin masivitate: 30 de
metri lungime, 13 metri
înãlþime, 22 de metri lãþime ºi
9 metri deschidere.
Ca alcãtuire petrograficã
prezintã o structurã masivã
de calcare stratificate în
bancuri de 1-2 metri, arcada
din aval aflându-se într-o
stare de conservare mult mai
bunã decât cea din amonte.
Podul lui Dumnezeu, din
comuna Ponoarele, judeþul
Mehedinþi, este cel mai mare
pod natural din România.
Este unul dintre cele trei
poduri naturale existente în
lume ºi al doilea ca mãrime
din Europa. Astfel de poduri
naturale mai existã în SUA ºi

în Franþa, dar cel din
România este singurul din
lume deschis traficului rutier,
inclusiv de mare tonaj.
Podul poate fi admirat în
toatã mãreþia sa din Crovul
Peºterii, de unde
se
dezvãluie deschiderea spre
Valea Pragului ºi structura lui
etajatã formatã din blocuri de
calcar suprapuse, supuse
eroziunii ºi vremuirii. Privit
din partea opusã, dinspre
Valea Turcului, Podul se
impune ca un arc uriaº,
împietrit, pe sub care se
admirã Dealul Peºterii ºi


Stimaþi cititori,

75

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

Talon micã publicitate AUSTRIA, BELGIA ºi OLANDA
Nume__________________________________;
Prenume _______________________________;
Nume firmã: ___________________________;
Adresa ________________________________;
Telefon ________________________________;
Text anunþ: _____________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Bifaþi tipul de anunþ dorit, faceþi plata în contul de mai jos, cu menþiunea ANUNÞ
FIRMÃ, urmând sã aparã în urmãtorul numãr al ziarului. Persoanele fizice doar vor
bifa pentru anunþ gratuit ºi vor trimite talonul la adresa de mai jos.
Notã: Completarea unui cupon garanteazã publicarea într-un singur numãr al
ziarului. Pentru mai multe apariþii, contactaþi redacþia.
SIMPLU - 35 EURO/APARIÞIE

AVANSAT - 50 EURO/APARIÞIE

PERSOANÃ FIZICÃ - GRATUIT

PLATA SE VA FACE ÎN CONTUL
Ionela van Rees-Zota
REGNI VERLAG
Cont:366781
BLZ:760 606 18
BIC GENODEF1N02
IBAN: DE5676060618 0000 366781
VR Bank Nürnberg

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

seninul cerului.1
Localnicii au pãstrat
numeroase legende despre
formarea
Podului
care
explicã denumirea de Podul
lui Dumnezeu sau Podul
Uriaºilor: „Lui Dumnezeu i
s-a fãcut milã de oamenii din
Ponoarele care nu puteau
trece Valea Pragului ºi l-a
alungat pe diavol care se
adãpostea în peºtera de la
Pod. Dracul a fugit ºi atunci
tavanul peºterii s-a prãbuºit,
iar Dumnezeu a fãcut podul
pentru oameni. Dracul a ieºit
la Zãtonul Mare zgârâind cu
ghiarele stâncile din Dealul
Peºterii. Acolo s-a aºezat pe
o piatrã care-i poartã ºi acum
numele (Stânca Dracului)”.2
Altã legendã spune ca
podul ar fi fost construit de
Dumnezeu pentru ca Sfântul
Nicodim sã treacã prin
Tismana dupã ce oamenii lau alungat din comunã,
punându-i în traistã o gãinã
cu gâtul tãiat, o pâine ºi un
cu?it, acuzându-l de furt. Pe
la anul 1370, cãlugãrul era în
cãutarea unei cascade care i
s-a arãtat în vis ºi deasupra
careia trebuia sã construiascã
o mãnãstire. Din Ponoarele a
plecat la Tismana, unde a
ridicat mãnãstirea (Tismana).
Înainte de a pleca, el a
blestemat
apa
de
la
Ponoarele, sã fie fãrã peºti ºi
sã o înghitã pãmântul. ªi
chiar aºa s-a întâmplat,
pentru cã pe cursul ei s-au
construit 8 mori, iar în ea nu
trãieºte nici un peºte.3
O altã legendã spune cã
podul ar fi fost construit de
însuºi Hercule, sau de Iovan
Iorgovan, erou de basm,

pentru a putea prinde Hidra.
Malefica Hidra fuge de
Iovan, acesta încercându-ºi
paloºul pe o stâncã, pe care o
prãbuºeºte, astfel formând

Podul lui Dumnezeu. Rãmasã
fãrã unul dintre cele 5 capete,
Hidra fuge prin munte, lãsând
în urma sa cheile de pe valea
Cernei, sperând cã va ajunge
la izvoarele termale ce-i pot
reda puterile. 4
Se pare cã Dumnezeu îi
protejeazã pe cei care trec
podul care îi poartã numele.
De-a lungul timpului, au
trecut peste el ºoferi,
bicicliºti ºi motocicliºti, dar
nu a existat niciodatã un
accident grav în urma
cãderilor.
La Podul lui Dumnezeu
din comuna Ponoarele,
judeþul Mehedinþi, se ajunge
astfel: - Din Târgu Jiu,
urmând drumul naþional
DN67 spre Baia de Aramã
(sunt pânã acolo în jur de 43
km), se continuã apoi încã 6
km pe acelaºi drum pânã în
comuna Ponoare pe raza
cãreia se aflã acest pod. Din
Bãile Herculane, urmând
acelaºi drum, dar în direcþia
Tg. Jiu, dupã 56 km veþi

ajunge
la
Podul
lui
Dumnezeu. Odatã ajunºi aici
vã puteþi caza la pensiunile
din zonã, unde puteþi negocia
preþurile cu proprietarii
acestora. Bucãtãria este strict
tradiþionalã, dar la mare
cãutare printre turiºti este
pãstrãvul.5
În apropierea Podului lui
Dumnezeu se aflã ºi douã
lacuri, mai puþin obiºnuite,
Zãtonul Mare ºi Zãtonul Mic,
care comunicã pe cãi
subterane cu sistemul carstic.
Mai
existã
prin
împrejutimi ºi alte obiective
turistice, care pot trezi atât
interesul specialiºtilor, cât ºi
al turiºtilor obiºnuiþi, aflaþi în
cãutarea frumosului cum ar
fi: Câmpurile de lapiezuri,

Peºtera Ponoarele, Peºtera
Bulba, pãdurea de liliac,
Cheile Bãluþei, Steiul Ponorii
ºi Bisericuþa de sub Stei.
Podul lui Dumnezeu,
înconjurat de liliac, câmpii cu
animale blânde ºi peisaje de
vis, este o minune a naturii,
monument natural protejat
datoritã unicitãþii sale în
lume.
Adriana-Lucia
Ciugudean
1

http://www.ponoarele.
ro/obiective-turistice/podullui-dumnezeu.html
2
http://www.ponoarele.
ro/obiective-turistice/podullui-dumnezeu.html
3
https://ro.wikipedia.org/
wiki/Podul_lui_Dumnezeu
4
http://adevarul.ro/locale/
turnu-severin/ponoarele-podnatural-1_5202b68ac7b855
ff56b5eec4/index.html
5
http://adevarul.ro/locale/
turnu-severin/ponoarele-podnatural-1_5202b68ac7b855
ff56b5eec4/index.html
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PSIHOLOGUL DE SERVICIU
Stimaþi cititori. Am creat 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. 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.

Explicaþiile psihologului
Andra Tãnãsescu - Frica,
aliatul sau duºmanul nostru?
Majoritatea oamenilor îºi
trãiesc existenþa cu gânduri
sponsorizate de fricã... frica
de schimbare, frica de a
pierde pe cineva drag, frica
de accidentãri, frica de locuri
ºi lucruri necunoscute etc. ªi
totuºi, de fiecare datã,
mergem înainte în viaþã,
trãim experienþe ºi situaþii
noi, fiind conºtienþi de fricã,
uneori îmbinând paradoxal
curajul cu frica.
În opinia psihologului
Andra Tãnãsescu, frica poate
fi folositã în douã direcþii: ca
un sistem de apãrare ºi ca o
metodã de manipulare în
masã, care poate hrãni un
monstru format din fricile
altora.
“Frica este aliatul omului
încã din cele mai vechi
timpuri, deoarece a ajutat la
supravieþuire
ºi
la
perpetuarea speciei. Tot frica
ne ajutã sã aducem cele mai
adânci
simþiri
din
subconºtientul nostru la
suprafaþã, de a face evaluãri
ºi de a pune lucrurile în
miºcare în favoarea noastrã ºi
în favoarea comunitãþii. Frica
e bunã, atâta timp cât este
folositã corect, în situaþiile
potrivite. Atunci când suntem
puºi în situaþii care ne
ameninþã viaþa, integritatea
sau sãnãtatea, atunci frica
acþioneazã ca un element
activ din sistemul nostru cu
scopul de a ne proteja, de a ne
energiza”, explicã psihologul

Andra Tãnãsescu.

Când este frica nocivã
pentru viaþa noastrã?
“Din pãcate, de cealaltã
parte, sunt persoanele care nu
reuºesc sã treacã de fricã,
persoane care „îngheaþã”, se
limiteazã la a accepta mai
puþin, mai prost, mai rãu, din
frica de a trãi ceva nou, frica
de lucrurile noi pe care le-ar
putea descoperi dacã fac un
pas înainte. Alimentarea
oamenilor cu fricã le
mãnâncã toate resursele
interioare, toate emoþiile
pozitive, iar în timp acest
“monstru” începe sã punã
stãpânire pe viaþa noastrã,
luându-ne toatã fericirea.
Frica
foloseºte
tot
optimismul, deschiderea ºi
curajul pentru a ne împiedica
sã devenim cine vrem sã fim
cu adevãrat sau sã ajungem la
þintele noastre cele mai
înalte”, afirmã psihologul
Andra Tãnãsescu.
Frica este nocivã atunci
când:
- se leagã de aspecte sau
decizii care nu ameninþã cu
adevãrat viaþa;
- întâlneºti o persoanã de
care te îndrãgosteºti ºi preferi
sã nu îi spui nimic, sã fugi, de
fricã sã nu fii rãnit din nou;
- jobul actual nu te mai
mulþumeºte ºi frica te opreºte
din a te orienta cãtre altceva;
- eºti nemulþumit de o
relaþie toxicã, nefericitã, care

nu te mai împlineºte, dar
alegi totuºi sã stai, de fricã,
pentru cã nu ºtii dacã vei mai
gãsi pe altcineva;
- frica de singurãtate te
face sã rãmâi în compania
celor care îþi fac mai mult rãu
decât bine;
- vrei sã faci o schimbare
majorã în viaþa ta care ºtii cã
þi-ar aduce beneficii, ºi totuºi
te opreºti din frica de
necunoscut;
- ai o idee genialã de
afacere ºi nu o pui în aplicare
de fricã sã nu greºeºti, sã nu
eºuezi etc.
Atunci când te regãseºti
într-una din situaþiile de mai
sus, specialistul considerã cã
trebuie sã îþi pui urmãtoarele
întrebãri, care te vor face sã
conºtientizezi dacã acea fricã
este o piedicã în viaþa ta sau o
trambulinã:
- De ce anume îþi este
fricãþ
- Reprezintã o ameninþare realã sau doar
alimentezi un „monstru” care
îþi mãnâncã potenþialulþ
- Cât ai de gând sã îi mai
permiþi acestui „monstru” sã
se hrãneascã cu resursele
taleþ
Andra
Tãnãsescu,
vicepreºedinte al Asociaþiei
”Generaþia Iubire” ºi al
Institutului
de
NeuroProgramare
Lingvisticã
INLPSI, este Psiholog,
Trainer NLP ºi Consultant
Panorama Socialã. A urmat

studiile în psihologie, având
formarea în terapia de cuplu
ºi familie. Cu experienþa de
instructor de dans, fiind
atrasã de conexiunea dintre
minte, emoþii ºi corp,
urmeazã o formare în terapia
prin dans ºi miºcare. Dupã
ani de experienþã în training
ºi susþinerea evenimentelor
corporate,
oferã
prin
îmbinarea psihologiei, cu
NLP-ul ºi tehnici de
conºtientizare ºi conectare
corporalã, o experienþã

completã de auto-cunoaºtere
ºi evoluþie personalã.
Persoane de contact
Andra Tãnãsescu
Psiholog ºi Trainer
NLP
Tel. 0728075221
E-mail:
andratanasescu@yahoo.co
m
Transmite,
Dr. Tãnase Tasenþe
Director General
Plus Communication
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Pasiunile ºi talentele
ascunse ale vedetelor
De la monede evreieºti la lenjerie
veche de pat, celebritãþile au ºi ele
diverse hobby-uri ºi pasiuni.
„Adevãrul“ vã prezintã hobby-urile ºi
talentele ascunse ale vedetelor de la
Hollywood.
Se spune cã oricine are un hobby,
iar vedetele nu sunt o excepþie. Fie
cã vorbim despre scrimã, pãpuºi
barbie, maºini vechi de scris sau
monede evreieºti, starurile au
dezvoltat diverse pasiuni, mai mult
sau mai puþin mai curioase sau
extravagante. De exemplu, un bine
cunoscut actor american se relaxeaxã
dupã orele petrecute pe platourile de
filmare cântând la muzicuþã, în timp
ce o cântãreaþa colecþioneazã globuri
de
cristal.
Publicaþia
„The
Huffington Post“ a alcãtuit o listã cu
hobby-uri ºi talente ascunse ale
vedetelor:

- Actorul american Tom Cruise
este pasionat de scrimã.
- Cântãreaþa americanã Taylor
Swift colecþioneazã globuri de cristal.
- Actorul american Johnny Depp
are o colecþie impresionantã de pãpuºi
barbie.
- Actorul american Leonardo
DiCaprio colecþionezã figurine din
benzile desenate.
- Actriþa americanã Angelina Jolie
este posesoarea unei colecþii de cuþite.
- Actriþa americanã Reese
Witherspoon nu aruncã niciodatã
lenjeria veche de pat.
- Actorul ºi regizorul american
Tom Hanks colecþioneazã maºini vechi
de scris.
- Actriþa americanã Sarah Jessica
Parker este pasionatã de împletit.
- Actriþa australianã Nicole Kidman
are o colecþie de monede evreieºti.

Aºteptãm fotografiile pe adresa:
asii.romani@yahoo.com, însoþite de câteva cuvinte
legate de eveniment ºi numele dumneavoastrã.

- Cântãreaþa americanã Britney
Spears strânge pãpuºi vechi. În colecþia
acesteia se regãsesc mai mult pãpuºi
care au chipul sãu.
- Actorul american Bruce Willis
cântã la muzicuþã.
- Actriþa americanã Sandra Bullock
este fluentã în limba germanã.
- Cântãreþul britanic Rod Stewart
construieºte modele de tren ºi cãi
ferate.
- Actriþa americanã Susan Saradon
joacã ping pong.
- Comicul american Jay Leno
colecþioneazã maºini.

- Regizorul american Woody Allen
cântã la clarinet.
- Cântãreaþa americanã Beyonce
este foarte priceputã la jocul Connect
Four.
- Actriþa americanã Jennifer Garner
cântã la saxofon.
- Actriþa americanã Mila Kunis este
pasionatã de jocul video. - Cântãreþul
canadian Justin Bieber poate rezolva
cu uºurinþã un cub Rubik.
- Actriþa americanã Halle Berry
cântã la flaut.
(Sursa: Adevãrul - articol de
Bianca Dumitru, din 10 iulie 2015)

FOTOGRAFIA LUNII

Hans Gondosch
Somon atlantic 18 kg
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ASOCIAÞIA LITERARÃ "PÃSTOREL" IAªI ªI CENACLUL LITERAR UMORISTIC: ACADEMIA
LIBERÃ "PÃSTOREL" IAªI afiliate Uniunii Scriitorilor din România - filiala Iaºi
VASILE UNGURAªU
OFUL ZOOTEHNISTULUI
E dusã vara de la noi,
Sunt ploi ºi ceaþã, frig, noroi,
ªi cade bruma peste vii...
Iar tu subvenþie când vii?

ªi nuntã mare-a fost, cu dar...
Dar cãsnicia n-a þinut!

Se gândeºte, unde crezi?
Înspre cele,,, suspendate!

PANÃ DE IDEI
Rãmas în panã de idei
Voi scrie despre derbedei,
Dar nu prea vãd ce am de spus
Cã-s mulþi din ei acolo...”sus”!

SOLUÞIE
DEMOGRAFICÃ
Sã fiarbã dorul pe câmpii,
Sub cer curat ºi fãrã nori;
Sã ne aducã mulþi copii
Chiar dacã sunt nãscuþi din flori!

VINURILE ªI SCRISUL
Toþi cei ce bine scriu, aº spune,
Cã-s bãutori de vinuri bune,
Fiindcã-s ºi deschiºi la minte,
Te ameþesc doar prin cuvinte.

Un amendament la principiul lui
Lavoisier
În þara asta legea mã intrigã,
Cã-i altfel în naturã,
Nimic nu se pierde, nu se câºtigã,
Totul se furã!

CONSTANTIN PROFIR
PREZENTARE
Eºti frumos, extrem de bine,
Uneori faci ºi minuni,
Nimeni nu mai e ca tine...
Sunt, desigur, toþi mai buni!
NUNTA CU... DAR
Odrasla unui gospodar
S-a mãritat cu un recrut,

CONSTATARE AMARÃ
Peste codru e nãpasta,
Îngrozind al sãu mãcel;
Pentru el, în þara asta,
Nu e scut de nici un fel.
INFRASTRUCTURA
RUTIERÃ
Cã n-avem autostrãzi,
Pe român îl doare-n spate:

Prof. Dr. CORNELIA LIVIA BEJAN

MADRIGAL FEMEII
Fãrã voi n-avem fereastrã
Sã privim ai vieþii zori;
Darnice, în brazda noastrã,
Puneþi, zilnic, mii de flori.

Prof. Dumitru Ivas, la împlinirea
vârstei de 80 ani
Munceºte ca întotdeauna
Sã faci epigrame permanent,
Fii activ ºi scrie-ntr-una,
Lasã somnul pentru Parlament!

Însemnele nopþii
(Sonete)
de Adrian
Erbiceanu
Sonetul
Risipitori, ca tot ce stã sub soare,
Ni-e tihna tot mai prinsã în arsurã,
Un zbor de ne-ncetatã aventurã,
Un vis în vis; o tainicã chemare.
De câte ori, încinºi de-alergãturã,
Ne revoltãm, cuprinºi de-nfiorare,
La vãzul bãrcii - prag cãtre uitare C-un ban, zãlog, ca ultimã procurã,

Zadarnic invocãm strãvechea Lege,
Anume ziduitã în cofrete,
Sã n-o mai poatã nimeni s-o dezlege.
Dar când simþim chemarea de “pecete”,
E timpul copt de a ne reculege
ªi de-a ne rãzbuna, scriind Sonete!

Cumpãnire
“Priveºte, cât mai sus, la Carul Mare
- Mã-nvãluia, din stânga, o simþire Sã-?i regãseºti uitata ta iubire,
Descindere din vechile amnare.”
“Nu te supune, cu nesocotire,
Unor cuvinte fãrã-nvelitoare;
Lumina e în dragoste... ºi-n Soare!” Din dreapta, mã strunea o nãlucire...
Ca vrejul, rãsucit din stânga-n dreapta,
- Crezând cã pân’ aici mi-a fost norocul Îmi cântãream, neîntinatã, fapta!
ªi tocmai când voiam sã mântui jocul,
Din umbre m-a cuprins, în tremur, ºoapta:
“Ia, sã-þi ghiceascã, baba, cu ghiocul!”...
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NOUTÃÞI LEGISLATIVE
Noutãþi în învãþãmântul preuniversitar.
Studierea limbilor moderne în regim intensiv
Extras din Regulamentul-cadru de organizare ºi funcþionare a claselor cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, respectiv bilingv
în unitãþile de învãþãmânt preuniversitar din 31.08.2017. Text publicat în Monitorul Oficial al României , Partea I nr. 759 din 22.09.2017
Art. 1. –
(2) În unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar pot funcþiona clase cu predare
a unei limbi moderne în regim intensiv,
respectiv bilingv, în conformitate cu
prevederile prezentului regulament.
Art. 2. (1) Prin clasã cu predare a unei limbi
moderne în regim intensiv se înþelege acea
clasã din învãþãmântul preuniversitar în care o
limbã modernã se studiazã într-un numãr
mai mare cu cel puþin 2 ore faþã de numãrul
de ore prevãzut în trunchiul comun prin
Planul-cadru de învãþãmânt, ore care pot fi de
tip extindere, curriculum diferenþiat sau
opþional (CDª) la nivelul disciplinei.
Art. 3. (2) La clasele cu predare a unei limbi
moderne în regim bilingv se studiazã cel puþin
o disciplinã nonlingvisticã în limba modernã
respectivã.
(3) Studiul unei limbi moderne în regim
bilingv se realizeazã pe grupe, o grupã fiind
constituitã din maximum 16 elevi.
(4) Grupele pot studia fie aceeaºi limbã
modernã, fie douã limbi moderne diferite în
regim de predare bilingv.
Art. 4. Unitãþile de învãþãmânt preuniversitar
pot organiza clase cu predare a unei limbi
moderne în regim intensiv, respectiv bilingv,
pentru oricare dintre limbile moderne
studiate în ºcoalã, indiferent de nivelul de
competenþã lingvisticã a elevilor (începãtori
sau avansaþi), în condiþiile existenþei
resurselor umane ºi materiale necesare,
rãspunzând astfel intereselor de cunoaºtere
ale elevilor ºi nevoilor comunitãþii locale.
Art. 5. (1) În învãþãmântul gimnazial, la clasele
cu predare a unei limbi moderne în regim
intensiv, pentru orele alocate din trunchiul
comun se susþine lucrare scrisã semestrialã
la limba modernã respectivã, începând din
clasa a VII-a.

(2) În învãþãmântul liceal, la clasele cu
predare a unei limbi moderne în regim
intensiv, respectiv bilingv, indiferent de filierã,
profil sau specializare, pentru orele alocate
din trunchiul comun se susþine lucrare scrisã
semestrialã la limba modernã respectivã.
(3) Prin excepþie de la prevederile alin
(1), la clasele cu predare a unei limbi
moderne în regim intensiv, respectiv bilingv,
în sistem modular, din cadrul unitãþilor de
învãþãmânt liceal - filiera tehnologicã, se
susþine lucrare scrisã anualã la limba
modernã respectivã.
Art. 6. ( )
CAPITOLUL III Admiterea la clasele cu
predare a unei limbi moderne în regim
intensiv/bilingv
Art. 7. Elevii care, anterior înscrierii în clasa a
V-a, la clasele cu predare în regim intensiv a
unei limbi moderne de circulaþie
internaþionalã, au promovat examene de
competenþã lingvisticã într-o limbã de
circulaþie internaþionalã, la un nivel de
competenþã egal sau superior nivelului A1 din
CECRL, sunt admiºi fãrã a mai susþine proba
de competenþe lingvistice la limba modernã
respectivã, numai dacã numãrul total al
elevilor care opteazã pentru acest tip de clase
este egal cu numãrul de locuri aprobat pentru
clasele cu predare în regim intensiv a unei
limbi de circulaþie internaþionalã. În cazul în
care numãrul total al elevilor care opteazã
pentru clasele cu predare în regim intensiv a
unei limbi de circulaþie internaþionalã este mai
mare decât numãrul de locuri aprobat pentru
acest tip de clase, toþi elevii susþin testul
pentru evaluarea nivelului de competenþã
lingvisticã.
1) La nivelul unitãþii de învãþãmânt care
are inclusã/incluse în planul de ºcolarizare
clasã/clase a V-a cu predare în regim intensiv
a unei limbi moderne de circulaþie
internaþionalã se constituie, prin decizie
internã, Comisia pentru recunoaºterea ºi

echivalarea rezultatelor obþinute la examene
cu recunoaºtere internaþionalã pentru
certificarea competenþelor lingvistice în limbi
strãine cu testul de competenþe lingvistice
pentru admiterea în clasa a V-a cu program
intensiv de studiu al unei limbi moderne de
circulaþie internaþionalã, alcãtuitã din:
preºedinte, secretar ºi 2-4 membri.
Preºedintele comisiei este directorul/directorul adjunct al unitãþii de învãþãmânt;
secretariatul comisiei este asigurat de
secretarul unitãþii de învãþãmânt, iar membrii
comisiei sunt profesorii din catedra de limbã
modernã care va fi studiatã în regim intensiv.
(2) Recunoaºterea ºi echivalarea
rezultatelor obþinute la examene cu
recunoaºtere
internaþionalã
pentru
certificarea competenþelor lingvistice în limbi
strãine cu testul de competenþe lingvistice
pentru admiterea în clasa a V-a cu predare în
regim intensiv a unei limbi moderne de
circulaþie internaþionalã se realizeazã conform
unei proceduri specifice fiecãrei limbi
moderne studiate în regim intensiv, emisã de
Ministerul Educaþiei Naþionale (MEN) ºi
adaptatã, anual, de cãtre inspectoratul ºcolar
judeþean/al municipiului Bucureºti.
Art. 9. (1) La nivelul unitãþii de învãþãmânt care
are inclusã/incluse în planul de ºcolarizare
clasã/clase a V-a cu program intensiv de
predare a unei limbi moderne de circulaþie
internaþionalã se constituie, prin decizie
internã, Comisia de organizare ºi evaluare a
testului de competenþe lingvistice pentru
admiterea în clasa a V-a cu program intensiv
de studiu al unei limbi moderne de circulaþie
internaþionalã, denumitã în continuare
Comisia de organizare ºi evaluare, alcãtuitã
din: preºedinte, secretar ºi 2-8 membri.
Preºedintele comisiei este directorul/
directorul adjunct al unitãþii de învãþãmânt;
secretariatul comisiei este asigurat de
secretarul unitãþii de învãþãmânt, iar membrii
comisiei sunt profesorii din catedra de limbã

modernã care va fi studiatã în regim intensiv.
(2) În cazul în care unitatea de
învãþãmânt nu îºi poate constitui comisia în
acest mod, se solicitã sprijinul inspectoratului
ºcolar pentru desemnarea în comisie a unor
cadre didactice de specialitate din alte unitãþi
de învãþãmânt preuniversitar.
(3) Nu pot fi desemnaþi membri ai
comisiei profesorii care au rude sau elevi
printre candidaþi, fiecare membru al comisiei
semnând o declaraþie scrisã în acest sens,
conform modelului prevãzut în anexa nr. 1.
(4) Testul se va organiza la nivelul
unitãþii de învãþãmânt, dupã încheierea celui
de-al doilea semestru al anului ºcolar, pentru
absolvenþii clasei a IV-a, conform unui grafic
propus de unitãþile de învãþãmânt
preuniversitar ºi aprobat de inspectoratul
ºcolar.
(5) Comisia de organizare ºi evaluare
din unitatea de învãþãmânt preuniversitar
elaboreazã subiectele ºi baremele de evaluare
pentru testul de competenþe lingvistice pentru
admiterea în clasa a V-a cu program intensiv
de studiu al unei limbi moderne de circulaþie
internaþionalã în baza unei structuri realizate
conform unei proceduri emise de MEN ºi
specifice fiecãrei limbi moderne studiate în
regim intensiv.
(6) Subiectele ºi baremele de evaluare
pentru testul de competenþe lingvistice pentru
admiterea în clasa a V-a cu program intensiv
de studiu al unei limbi moderne de circulaþie
internaþionalã, elaborate conform anexei nr.
2, sunt avizate de inspectorul ºcolar pentru
limbi moderne.
Art. 10. (1) Admiterea în clasa a IX-a cu predare
a unei limbi moderne în regim bilingv,
respectiv intensiv se face pe baza
Metodologiei privind organizarea ºi
desfãºurarea admiterii în învãþãmântul liceal
de stat pentru anul ºcolar în curs.
(2) Elevii care, anterior înscrierii în clasa
a IX-a, la clasele cu predare a unei limbi mo-

derne în regim intensiv, respectiv bilingv, au
promovat examene de competenþã lingvisticã
într-o limbã de circulaþie internaþionalã sunt
admiºi fãrã a mai susþine proba de competenþe lingvistice la limba modernã respectivã.
(3) Recunoaºterea ºi echivalarea
rezultatelor obþinute la aceste examene cu
proba de verificare a cunoºtinþelor de limbã
modernã pentru admiterea în clasa a IX-a cu
program intensiv, respectiv bilingv de
predare a unei limbi moderne de circulaþie
internaþionalã se fac dacã certificatul
obþinut/diploma obþinutã valideazã un nivel
de competenþã lingvisticã egal sau superior
nivelului A2 corespunzãtor CECRL.
Art. 11. – ( )
CAPITOLUL IV Încheierea studiilor
Art. 12. (1) În ultimul an de liceu, elevii din
clasele cu predare a unei limbi moderne în
regim intensiv, respectiv bilingv susþin proba
pentru obþinerea atestatului profesional la
limba modernã studiatã, pe baza unei
tematici aprobate de comisia metodicã a
profesorilor de limbã modernã din unitatea de
învãþãmânt, conform prevederilor legale
privind organizarea ºi desfãºurarea
examenului pentru obþinerea atestatului
lingvistic de cãtre absolvenþii claselor cu
predare a unei limbi moderne în regim
intensiv ºi bilingv pentru anul ºcolar în curs.
(2) Organizarea, structura probei ºi
baremul de evaluare sunt prevãzute în
Metodologia de organizare ºi desfãºurare a
examenului pentru obþinerea atestatului de
competenþã lingvisticã pentru absolvenþii
claselor cu studiu intensiv ºi bilingv al unei
limbi strãine ºi pentru absolvenþii claselor cu
predare în limbile minoritãþilor, precum ºi a
atestatului pentru predarea unei limbi strãine
la clasele I-IV de cãtre absolvenþii claselor cu
profil pedagogic, specializarea învãþãtori educatoare.
Notã: (Textul integral poate fi citit în
Monitorul Oficialal României)

 Curier juridic  Curier juridic  Curier juridic 

Ionela van Rees-Zota
-jurist dreptul român- avize favorabile eliberate de Instituþiile
abilitate din Germania ºi România în vederea
obþinerii avizului
pentru desfãºurarea de activitãþi
comerciale, studiu etc
- obþinerea ºi elaborarea actelor în vederea
cãsãtoriei
- constituiri ºi înmatriculãri societãþi comerciale, asociaþii, fundaþii etc cu
acþionariat strãin.
- orice alte probleme juridice care cointereseazã
o persoanã fizicã de cetãþenie strãinã, aflatã pe teritoriul
Germaniei sau României.
Telefon: 01603373128; E.mail: asii.romani@yahoo.com

Denise Klüwer
avocatã în dreptul
german
consiliere ºi
reprezentare juridicã
specializare pe dreptul
familiei, dreptul penal, dreptul muncii, dreptul de
chirie
de asemenea, dreptul social, dreptul de
asigurãri, dreptul de circulaþie, dreptul comercial
etc
Tel. 09131/976477; Mobil 0177/2169756
E-Mail kanzlei@kluewer.eu sau
avocat@kluewer.eu
Internet www.kluewer.eu

Ambele persoane cunosc limba românã. Vã rugãm sã vã adresaþi (în funcþie de problema
dumneavoastrã) pentru dreptul german - doamnei Klüwer, drept român - doamnei van Rees- Zota
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Un poliþist s-a împiedicat ºi a venit de-a
rostogolul pânã în fundul unei gropi.
Întrebare: – De ce?
Rãspuns: – Se dãdea rotund.
Capul sãu a fost gãsit însã undeva mult mai
sus pe peretele gropii.
Întrebare: – De ce?
Rãspuns: – Era pãtrat.
*****
La o întâlnire cu o blondã seducãtoare:
Ea: – Cu ce te ocupi?
Eu: – Sunt specialist în fotosintezã.
Ea: – Oau, ce tare! ªi ce camerã foto
foloseºti?
*****
- N-aº dori duºmanilor ce mi s-a întâmplat
astãzi.
- Ce þi s-a întâmplat?
- Am câºtigat la loto.
*****
Un bãtrân a fost întrebat:
- Ce este mai important? Sã iubeºti sau sã
fii iubit?
Bãtrânul a rãspuns:
- Ce este mai important pentru o pasãre?
Aripa stângã sau aripa dreaptã?
*****
Dragã Gheorghiþã,
Nu am putut sã mai închid un ochi de când
ne-am despãrþit. Nu ai putea sã mã ierþi ºi sã
uiþi tot ce s-a întâmplat? Absenþa ta îmi
frânge inima. Am greºit, nimeni nu te poate
înlocui. Te iubesc!
Cu toatã dragostea,
Mãriuca
PS: Felicitãri pentru premiul câºtigat la
loto!
*****
- Ce face un poliþist care a câºtigat un
miliard la loterie?
- Îºi cumpãrã o intersecþie ºi se
privatizeazã.
*****
Profesorul: – George Washington, nu
numai cã a tãiat cireºul tatãlui sãu, dar a ºi
recunoscut cã a fãcut-o. Acum, Bulã, de ce
crezi cã tatãl sãu nu l-a pedepsit?
Bula: – Pentru cã George încã mai avea
toporul în mânã…

Ziar distribuit în Austria, Belgia Germania ºi Olanda
*****
Profesoara:
- Ce zgomote aþi auzit ieri la ferma pe care
am vizitat-o?
Georgel:
- Muu!
Maria:
- Beee!
Buliºor:
- Dã-te jos de pe tractorul ãla!
*****
La o ºcoalã, la limba românã, o profesoarã
le spune elevilor:
- Eu vã voi arãta un obiect ºi voi îmi
spuneþi primul lucru la care vã gândiþi când îl
vedeþi. Primul obiect: o batistã albã fluturând.
Ionel:
- Eu ma gândesc la un rãzboi care se
terminã.
Maria:
- Eu ma gândesc la un prieten drag care
pleacã.
Bulã:
- Eu mã gândesc la sex.
În clasã, stupefacþie. Profesoara:
- Cum te poþi gândi la aºa ceva când vezi o
batistã albã fluturând?
Bulã:
- Mie puteþi sã-mi fluturaþi ºi un tramvai cã
eu tot la sex ma gândesc!
*****
Într-un salon auto, Becali se învârte în jurul
unui “Maybach”. Se apropie agentul de
vânzãri:
- Vã pot ajuta cu ceva?
- Da mããã… Câte oi încap în portbagaj?
*****
Un tip ajunge mort de beat acasã, nevastãsa îl ia la palme:
- Mai bei mã porcule?! Zi mã, mai bei!?
- Hai fie, pune o cinzeacã de rachiu…
*****
Un oltean ºi un ardelean în tren. Strãnutã
olteanul. Ardeleanul:
- Sãnãtate, numai bine!
Strãnutã din nou olteanul. Ardeleanul:
- Tot ce-þi doreºti, sãnãtate, noroc!
Strãnutã ºi ardeleanul. Olteanul:
- Rãciºi fir-ai al dracu!
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TALON DE CONCURS
Poþi câºtiga un abonament ANUAL la ziarul VOCEA TA dacã
vei rãspunde corect la urmãtoarea întrebare:

Întrebare:
Care este firma de asigurãri care ºi-a început o campanie
de promovare în ziarul Vocea Ta?

Câºtigãtorul din
numãrul trecut este
MARIA PINTILIENÜRNBERG

Rãspuns:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Nume__________________________________________________;
Prenume ___________________________________________________;
Adresa _____________________________________________________
____________________________________________________________

Talonul va fi trimis pânã cel târziu ultima zi a lunii în curs pe adresa redacþiei:
DACIA e.V., Petersauracher Straße 39, 90449 Nürnberg
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 HOROSCOP 
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 luna 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.
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 MICÃ PUBLICITATE  MICÃ PUBLICITATE  MICÃ PUBLICITATE 
Materialele din aceste paginã 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.
IMOBILIARE
Caut apartament ieftin cu 2 sau 3 camere în
Fürth, Stein sau Nürnbergingurü cu trei copii. Mama
are servici Contact la numarul de telefon:0911
38477581 sau 0151 71804949
Familie cu 3 copii, cãutãm urgent apartament de
închiriat în oraºul Nürnberg cu 3-4 camere (de la 70
mp) cu preþul între 700-800 euro. Tel de contact: +49
157 75112144
Ofer camerã spre închiriere, condiþii deosebite în
zona Fürth. Telefon: 0176 723 77718

Aveþi probleme cu limba germanã? Nu vã descurcaþi la
Instituþiile publice, ºcoli, protecþia copilului ºi grãdiniþe? Vreþi sã
ºtiþi cum poate fi încadrat copilul dumneavoastrã în sistemul ºcolar
din Germania? Apelaþi cu încredere la mine. Sunt ºcolarizatã în
acest domeniu de oraºul Nürnberg ºi Institutul Psiho-pedagogic.
De asemenea, recunoscutã de lnstituþiile ºcolare din oraºul
Nürnberg. Telefon: 0160 33 73 128 Notã: îmi pot oferi serviciile
numai pe teritoriul oraºului Nürnberg!

Cântec, joc ºi voie buna cu duetul
VALERIA STOIAN ºi Charly TM
Tel. 0171-404.8002
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.

SERVICII

Dacã eºti profesor de germanã ( cunoºti limba
românã) ºi doreºti sã dai meditaþii la limba germanã,
contacteazã-mã. Telefon: O1728819588

Centrul Cultural Austro Român Graz vã
aºteaptã din 15 Septembrie 2017 cu proiecte noi. De
asemenea dacã aveþi idei sau propuneri nu ezitaþi sã ne
scrieþi pe email romaniidingraz@ yahoo.com. Pe lângã
cursurile ºi Worksopurile diversificate vã oferim
Cursuri de limba germanã cu predare în limba românã.
Vã aºteptãm cu drag!

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

Vânzare casã în Bãile Olãneºti, la strada
principalã. Încã nu este racordata la conducta de gaz,
care este nouã ºi trece pe la poartã. Este racordatã la
curent electric, apã potabilã, telefon, internet. Curtea
are pomi fructiferi, pe rod. Beciul unde se poate
amenaja o cramã are aproape 100 m.p. Parterul are o
camerã mare de cca 30 m.p ºi un living de peste 60 m. p.
cu bucãtãrie stil bar þi baia destul de mare. La etaj sunt
3 dormitoare, o salã închisã ºi o cabinã de duº, Spre râul
Olãneºti are o terasã supraetajatã de 60 m.p fiecare
(parter ºi etaj). Preþ negociabil 110 000 euro. Relaþii
despre casã la tel 004 - 07400 74249 sau 004 - 07200
09884.

Operator maºini unelte în ind. auto, presator
metale la rece, 42 de ani, caut orice loc de muncã dintro fabricã sau la îngrijirea unei persoane vârstnice,
curãþenie etc. Seriozitate, decenþã, bun simþ. Sunt un
perfecþionist iubitor de ordine ºi curãþenie,cu mare
respect pt. toate fiinþele omeneºti. Aºtept rãspuns în
email: marvidiss@gmail.com

Subînchiriez o camerã mare mobilatã pentru 2/3
persoane în Germania- Fürth. Toate condiþiile (baie ºi
bucãtãrie). Telefon: 01520274 22 00

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!

Vând casã 3 camere, baie, hol, bucãtãrie,
cãmarã cu gresie ºi faianþã nouã. Garaj mare, grãdinã
cu viþã de vie pe spalier + 3 fântâni în Localitatea Lovin.
Preþ: 33000 Euro. Telefon: 01522 1513804
Famile mixtã (sas ºi român) cu 3 copii. Cãutãm locuinþã sau casã cu 4-5 camere de închiriat în localitatea
Nürnberg sau împrejurimi. Telefon: 0160 3373128.

INCHIERIEZ la o Familie serioasä, pe termen
lung APARTAMENT cu 2 camere situat în zona Piaþa
Rahova. Este dotat cu geam termopan nou în bucätärie
faiantä nouä, centalä,sufragerie parchet , dormitor,
baie,balcon etaj 3 Preþ 170 de euro +garantie tel.015163684936 seara dupä ora 18.30
Vând casã în oraºul Jimbolia, România. Zonã
Centralã, compusã din 5 camere, 2 bãi,2 bucãtãrii,anexe
pentru porci ºi pãsãri, magazie mare,grãdinã. Casa este
compartimentatã în aºa fel încât pot locui 2 familii cu
baie ºi bucãtarie separatä. Preþ negociabil:35000 Euro.
Tel: 0040 - 76 150 5924
Vând casã în oraºul Agnita. Zonã Centralã,
compusã din 4 camere de 110mp. Suprafaþa totalã este
de 1500 m.p. Totul este nou renovat. Preþ: 90.000 Euro.
Telefon: 0911/ 6588352.
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

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.

Caut familii sau persoane în vârstã- cetãþeni
germani pentru îngrijire. Telefon: 0151 43510905
Cosmenticianã, make up artist cu diplomã ºi experienþã 11 ani în domeniu, doresc colaborare sau angajare. Sunt vorbitoare de limba germanã nivel A2.
Email: artemiza_make_up@ yahoo.com. Tel
015163990467.

Caut loc de muncã ca motostivuitor ºi
manipulant marfã. Sunt deschis ºi pentru alte domenii:
Telefon: 004 07266 44 165

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!

LOCURI DE MUNCÃ
Familie serioasã, soþ ºi soþie, cãutãm de lucru în
Nürnberg sau împrejurimi. ªofer autoutilitarã 3.5 ºi
soþia ca menajerã sau în curãþenie. Telefon:
015175648027
Angajez 2 bãieþi capabili de muncã în domeniul
demolãri. Salariu negociabil cu Gewerbe în zona Fürth,
Nürnberg. Telefon 0176 723 777 18.
Sunt ªtefan ºi sunt în cãutarea unui loc de
muncã. Muncitor în fabricã, curãþenie, spãlat de vase în
restaurant. Tot ce se poate munci. Tel. 076948459



Talon pentru abonament (valabil pentru Germania)75
Nume_______________________________________;
Prenume ____________________________________;
Adresa ______________________________________
_____________________________________________
Telefon _____________________________________;
Doresc un abonament la ziarul VOCEA TA pentru
6 luni
(30 euro, transport inclus)

12 luni
(55 euro, transport inclus)

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

Caut loc de munca în fabricã sau la curãþenie, ori
în alt domeniu cu cazare inclusã ºi anmeldung
(Nurnberg). Am 20 de ani, rog maximã seriozitate.
Menþione faptul cã nu cunosc lb. germana. Nr de
telefon: 0040741989116 +4915168584944.

Personal Control Calitate. F/B pentru clienþii noºtri cu renume din zona Nürnberg
Responsabilitãþi:
- Efectuarea de control al calitãþii produselor
- Respectarea procedurii de control
- Cunoaºterea limbii Germane la nivel minim
comunicativ
Nu se percep taxe sau comisioane
Beneficii:
- Contract de munca german
- Asigurare medicalã
- Asistenta la întocmirea documentelor
necesare
Angajator:
Ballin Personalservice GmbH
Zeltnerstr.3
90443 Nbg
INFO C. Suteu
Tel:015207913273
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Mã numesc Rareº ºi caut de muncã în domeniul
instalaþiilor sanitare. Am lucrat în plumb, fier, cupru,
plastic. Lucrez în aceastã meserie de 5 ani. Montaj
scurgeri aerisiri, instalaþii de apã rece, caldã ºi încãlzire
termicã. Telefon: 00320465561271 sau 00320 498457795
sau e-mail: riccardocedeno@ gmail.com
Doamnã 56 ani, doresc loc de muncã într-o
familie vorbitori de limba românã pentru îngrijirea
persoanelor vârsnice, dar ºi a altor atribuþiuni în
gospodãrie. Menþionez cã nu ºtiu limba germanã.
Telefon: 015215813089.

Angajãm asistent(ã) medical(ã) cu diplomã
recunoscutã. Cunoºtinþe de limba germanã nivel mediu
sunt obligatorii. Oferim salarizare atractivã! Informaþii
suplimentare la tel. 00491639716719
ªofer profesionist-mecanic utilaj greu (macara,
buldozer, excavator etc) caut de lucru în Germania, zona
Tubingen-Stuttgart. Rog seriozitate. Telefon:
070717787849, dupã ora 19 sau 0040 763914909.
Tânãr 36 ani, caut loc de muncã cu program
întreg. Deþin permis categoria B, disponibilitate de
program prelungit, deplasãri în strãinãtate, în zona
Nürnberg. Informaþii la telefon: 01603373128, dupã data
de 25 Martie sau oricând la numãrul: 0040 0732767686
Mã numesc Simon Andrei Claudiu ºi împreunã
cu soþia mea cãutãm un loc de muncã în ferme, fabrici
etc. Suntem serioºi. Ne puteþi contacta la n.r de telefon
0040731469084.
Angajãm începãtori sau personal specializat
pentru serviciu ambulatoriu îngrijire bãtrâni la
domiciliu. Cunoºtinþe de limba germanã nivel mediu
sunt obligatorii. Oferim salarizare atractivã! Informaþii
suplimentare la tel. 00491639716719"

Domn 54 de ani, doresc loc de muncã în orice
domeniu. Cunosc limba românã ºi maghiarã. Telefon:
015171215898.

Adriana Touristik Gmbh angajeazã ºofer de
autocar, part time, domiciliu în zona Augsburg. Adriana.Touristik@yahoo.de, Telefon: 01776583836

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.

MATRIMONIALE

Cadru farmaceutic din România, cu
experienþã în vânzãri, gestiune,
contabilitate primarã, abilitãþi de
utilizare a calculatorului, MS Office,
administrare bazã de date, englezã
avansat, francezã mediu, carnet de
conducere cat. B, doresc angajare ca
secretarã/ asistent manager/ operator
calculator/ gestionar/ vânzãtoare/
recepþioner hotel (front desk)/ asistentã
personala. Tlf: + 40722.988.687; e-mail:
prettydaniola@gmail.com.
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
Doamnã, îmi ofer serviciile pentru îngrijit bãtrâni
sau în agriculturã. Telefon: 0175 907 12 10 Nürnberg.
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



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!
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Talon pentru anunþ gratuit
- PENTRU PERSOANE FIZICE Nume___________________________________;
Prenume ________________________________;
Adresa __________________________________
Telefon __________________________________;
Text anunþ:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Rubrica:
vânzãri-cumpãrãri

Nu mi-am gãsit jumãtatea. Am
53 ani, 1.60, 55 kg ºi îmi place sã
cãlãtoresc. Dacã ºtii cât de cât
germana ºi doreºti sã cunoºti un
bãrbat simplu, manierat ºi
educat, contacteazã-mã:
Telefon: 0173 790 3740

cereri-oferte muncã

matrimoniale

diverse

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

Când doriþi ca anunþul sã nu mai aparã, sunaþi la redacþie

Domn singur, 60 de ani, 1.70, 65 kg, modest,
discret, simplu, nefumãtor. Doresc cunoºtinþã cu doamnã
stabilã, singurã, serioasã, sigurã, modestã, calmã,
discretã ºi nepretenþioasã. Telefon: 0741 337378 , dupã
ora 20:00.
Domn 52 ani, 1.70, 79 kg, caut doamnã suplã,
drãguþã, simplã, pânã în 50 ani pentru prietenie sau
cãsãtorie. De preferabil din zona München sau
împrejurimi. Telefon: 015145230790
Doamnã singurã, peste 60 de ani, 1.68m, doresc sã
cunosc un domn de vârstã apropiatã pentru o relaþie
serioasã ºi stabilã. Sunt româncã. Telefon:
0040728681246 sau 015145796221
Doamnã drãguþã, 52 ani, doresc sã cunosc un
domn cu vârsta între 54-56 ani. Dacã se poate sã fie sas
sau ºvab, pentru prietenie, bazatã pe înþelegere ºi respect
reciproc. Telefon: 0151 757950831.
Suntem doi tineri de 30 ani. Cãutãm femei care
vor dragoste deplinã ºi fãrã obligaþii. Telefon:
015163896515
Tânãr 37 ani, doresc prietenie cu o doamnã care
doreºte o relaþie de duratã. Menþionez cã locuiesc în
Nürnberg, deþin locuinþã ºi serviciu. Telefon: 0151
66140337, de preferinþã dupã ora 18 în cursul
sãptãmânii, iar la sfârºitul sãptãmânii permanent.
Sunt o ardeleancã de 57 ani, sincerã ºi devodatã
într-o relaþie. Nu accept minciuna, infidelitatea ºi
violenþa. Mi-am pierdut încrederea în bãrbaþi ºi vreau sã
o redobândesc. Dacã crezi cã mi-o poþi reda, sunã-mã:
0152 15088202.
Tânãr, 35 de ani, din Bucureºti, cu locuinþã
proprie, fãrã obligaþii, caut domniºoarã educatã ºi
hotãrâtã sau doamnã divorþatã din Bucureºti sau
provincie care îºi doreºte pentru ea un bãrbat ascultãtor,
pentru relaþie serioasã de lungã duratã! Mã puteþi suna
la: 0720822148.
Bãrbat romþn, 55 ani, 172m ºi 75 kg, singur, fãrã
obligaþii, stabilit în Germania, serios, cu serviciu stabil,
doresc sã cunosc o doamnã între 50-60 ani pentru o
relaþie serioasã ºi stabilã. Telefon: 015772327873.
Domn 51 ani, 78 kg, modest, fãrã vicii, doresc
cunoºtinþã cu doamnã 37-48 ani sincerã, credincioasã,
înaltã, suplã pentru prietenie, eventual cãsãtorie:
Telefon: 015145230790
Tânãr, 33 ani, potent, ofer sprijin domniºoarelor
care doresc sã aibã un copil, dar nu au partener sau
doamnelor cu probleme de cuplu, dar care îºi doresc
copii. Preþ 500 Euro. Telefon: 0722452507
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Doreºti sã faci parte din membrii
Asociaþiei DACIA e.V. din Nürnberg?
Eºti o persoanã cu ambiþii ºi doreºti sã
faci ceva pentru comunitatea românã?
Atunci sunã la numãrul de telefon:
0049 160 33 73 128 sau scrie-ne pe
adresa: asii.romani@ yahoo.com. Vom
gãsi împreunã o metodã de a
colabora!
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DIVERSE
Suntem doi tineri care curând vom deveni pãrinþi
si cãutam un apartament cu 3 camere pânã în 550 Euro
fãrã cheltuieli! Vã mulþumim! Nr de tel 015145089857
ªcolarizãm personal pentru meseria de asistent
îngrijire bãtrâni- asistent medical. Durata ºcolarizãrii 3
ani, plus ºcoala de limba germanã aproximativ 5 luni.
Informaþii la: 0151 47860834
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.

• Rãspunderea pentru conþinutul articolelor
publicate aparþine, conform art. 206 Cod
Penal, în exclusivitate persoanelor care le
semneazã.

ISSN 2191-7272
Ziar distribuit pe teritoriul
Germaniei, Austriei, Belgiei
ºi Olandei. Pentru publicitate ºi abonamente vã
rugam sã ne contactaþi la
numerele de telefon din
cãsuþa redacþionalã.
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