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ÎNVIEREA DOMNULUI (PAªTELE) Sãrbãtoarea luminii ºi a iubirii divine
”Primãvara” lung rãsunã prin
vãzduhuri cadenþat,/Iar ecoul blând
rãspunde: ”Adevãrat a înviat!”.../ªi
când templele sfinþite deschid vechile
lor porþi/E-ntr-un gând întreg
pãmântul:”A-nviat
Hristos
din
morþi!”(C.Z.Buzdugan)
Primãvara, anotimpul cel mai
frumos ºi mai plãcut, când toate în
naturã învie, ne întâmpinã cu
frumuseþea ei trezindu-ne pe toþi la
asumarea ºi mãrturisirea crucii ºi
Învierii Domnului. Sãrbãtoarea Învierii
Domnului,
cea
mai
mãritã,
îmbucurãtoare ºi solemnã dintre
sãrbãtorile anului, este celebratã anul
acesta de creºtinii ortodocºi, în data de
8 aprilie, iar de cei catolici în data de 1
aprilie.
Sãrbãtoarea Paºtelui aduce, mereu,
în sufletele oamenilor credincioºi, o
bucurie de nedescris. Praznicul
Sfintelor Paºti este pentru creºtinul
autentic
prilej
de
bucurie
duhovniceascã, de înnoire a sufletului,
de luminare pe drumul vieþii în
nemãrginitã armonie cu sine însuºi, cu
lumea ºi cu Dumnezeu, de iertare ºi de

împãcare cu aproapele sãu. Învierea nu
transformã lumea în rai, ci înalþã
umanitatea prin credinþã ºi raþiune la
raiul
iubirii
lui
Dumnezeu,
interiorizeazã raiul în suflete ºi apoi îl
revarsã prin iubire lumii.
Paºtele nu este un simplu ritual
liturgic, nu este un mit, o viziune, o
poveste sau un spectacol, ci realitatea
revelatã de Iisus Hristos, ce a fost
mãrturisitã, vãzutã ºi constatatã de
mulþi martori. Învierea Domnului a fost

descoperitã
încã
din
vremea
patriarhilor, prorocilor ºi drepþilor din
Legea Veche, iar în timpul activitãþii
Sale pe pãmânt Mântuitorul le-a vestit
ucenicilor despre patimile, moartea ºi
Învierea Sa dupã trei zile (Marcu 8,
31).
Indiferent cum este serbatã sau câte
tentative de denigrare a celei mai
importante sãrbãtori a creºtinilor au
existat, Iisus Hristos a izbutit cea mai
strãlucitã biruinþã ce nu i-a putut fi
luatã. Învierea din morþi a lui Iisus
Hristos este semnul biruinþei Sale, iar
comemorarea acestei Învieri rãmâne de
milenii una dintre cele mai importante
Sãrbãtori ale creºtinãtãþii. Învierea
fiind, dupã cum spunea ºi pãrintele
Arsenie Boca, singura minune care se
aratã
tuturor,
credincioºi
ºi
necredincioºi.
Oamenii L-au condamnat pe
Dumnezeu la moarte, Dumnezeu însã,
prin învierea Lui, îi „condamnã” pe
oameni la nemurire; în locul loviturilor
pe care I le-au dat oamenii, El îi
îmbrãþiºeazã; în locul ocãrilor, El le
împãrtãºeºte binecuvântãri; în locul
morþii, El le dã nemurirea. Nicicând
oamenii n-au arãtat urã faþa de
Dumnezeu ca atunci când L-au
rãstignit, ºi niciodatã Dumnezeu n-a
arãtat iubire faþã de oameni ca atunci
când a înviat. Oamenii au vrut sã-L
facã pe Dumnezeu muritor, El însã,
prin învierea Lui, i-a fãcut pe oameni
nemuritori. (Sf. Iustin Popovici)
Înviind Iisus, ”toate s-au umplut de
luminã ºi cerul, ºi pãmântul, ºi cele
dedesubt”, dupã cum glãsuiesc
cântãrile de la praznicul Învierii,
”sãrbãtoarea sãrbãtorilor”. Lumina
Învierii este lumina Celui Care este
luminã (Ioan 1, 5), Celui Care este
”Lumina lumii” (Ioan 8, 12).
În cântãrile Învierii ni se spune cum
trebuie sã fim: „Ziua Învierii sã ne
luminãm cu prãznuirea ºi unul pe altul

sã ne îmbrãþiºãm. Sã zicem, fraþilor, ºi
celor ce ne urãsc pe noi, sã iertãm toate
pentru înviere ºi aºa sã strigãm: Hristos
a înviat din morþi, cu moartea pe
moarte cãlcând ºi celor din morminte
viaþã dãruindu-le”.
Lumina Învierii lui Hristos ni se dã
în mod gratuit, dar trebuie sã ne
strãduim sã ne-o însuºim, fiindcã ne
încredinþeazã cã sensul vieþii noastre,
garanþia vieþii viitoare se aflã în
Învierea Mântuitorului ºi în lucrarea
Duhului Sfânt, care transformã
trupurile noastre opace în trupuri
transparente,
trupuri
spirituale,
luminoase, trupuri pline de Duh Sfânt.
Sã rugãm pe Domnul ºi
Mântuitorul nostru Iisus Hristos Cel
Înviat sã ne facã pãrtaºi roadelor
Sfintei Sale Cruci ºi ale Sfintei Sale
Învieri. Dragostea de Dumnezeu ºi de
aproapele sã fie temelia vieþii noastre.
Sã alungãm orice neînþelegere dintre
noi, îngãduindu-ne unii pe alþii cu
dragoste, silindu-ne sã pãstrãm unitatea
Duhului întru legãtura pãcii (Efeseni 4,
2-3); sã fim vestitori ai iubirii milostive
a lui Hristos, ai pãcii ºi bucuriei, într-o
lume tot mai confuzã ºi tristã,
confruntatã adesea cu dezbinarea ºi
violenþa, cu sãrãcia ºi suferinþa, cu
boala ºi cu multe forme ale morþii
fizice ºi spirituale. Sã aducem prin
rugãciune, prin cuvânt ºi faptã bunã,
lumina Învierii lui Hristos în sufletele
copiilor orfani, ale bãtrânilor singuri,
ale bolnavilor neajutoraþi, ale familiilor
îndoliate ºi întristate.
De Paºti, porþile Cerului se deschid;
îngerii se bucurã împreunã ºi
preamãresc pe Dumnezeu. Lumina
haricã ne cuprinde pe toþi. Suntem în
plin mister, în taina cea mai adâncã.
Hristos ne bate la uºa inimii ºi aºteaptã
sã-L poftim înãuntru. În aceastã sfântã
zi sã redevenim purtãtori de luminã ºi
bucurie veºnicã, mãrturisind ºi vestind
tuturor: ”Hristos a înviat!”
Dragi cititori, Sfintele Sãrbãtori
Pascale sã vã inunde sufletul de pace ºi
Luminã, sã vã umple casa de veselie ºi
sã vã aducã mai aproape de cei dragi!
Bucuraþi-vã ºi primiþi în suflet Lumina
Învierii Domnului, Luminã care sã vã
ocroteascã veºnic ºi sã vã arate mereu
Calea!
ªi precum spunea Valeriu Gafencu:
”Sã creascã’n inimile noastre’nfrânte,/
Un om nãscut din nou, armonios,/Pe
chipurile voastre sã se’mplânte,/
Pecetea Domnului Iisus Hristos.”
HRISTOS A ÎNVIAT! SÃRBÃTORI BINECUVÂNTATE!
Adriana-Lucia Ciugudean
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Altfel de ºcoalã, copii ºi pãrinþii, împreunã în tabãrã:
”Am redescoperit ce frumos este în naturã, ce frumoase
sunt lucrurile simple ºi sã stãm cu copiii noºtri”
Copii, pãrinþi ºi dascãl
deopotrivã au avut parte,
zilele trecute, de o experienþã
ineditã, o tabãrã organizatã
altfel decât în modul clasic,
cu care toþi suntem obiºnuiþi:
copiii au plecat în tabãrã, însã
ºi-au luat cu ei ºi pãrinþii ºi
chiar fraþii, pentru ceea ce
urma sã fie o experienþã
ineditã.
Paul Dãrãºteanu, învãþãtor la clasa pregãtitoare a
ªcolii Gimnaziale nr. 2 din
Sibiu, este pentru primul an
dascãl la Sibiu, dupã ce a
plecat din Bucureºti, atras de
liniºtea ºi farmecul Sibiului ºi
al împrejurimilor sale. ªi de

dragul de a lucra alãturi de
copii.
”Dacã existã armonie
între pãrinþi, între grupul lor,
între copii ºi învãþãtor, atunci
lucrurile ar trebui sã meargã

Cabinet medical Dr. Lia
Weber / Dr. med. Badiu
Buzea, medic specialist
medicinã internã.
Adresa: Rothenburger Str. 170, Etajul 3, 90439 Nürnberg
Telefon: 0911. 61 38 65. Telefon mobil: 0159 05 15 73 71.
Noi ascultãm, noi consultãm, stabilim
diagnosticul corect ºi tratãm eficient! Pentru noi
fiecare pacient este important ºi nu uitãm nici o
clipã cã înainte de toate este om ºi are nevoie sã fie
tratat ca atare. Cabinetul nostru oferã o gamã
variatã de servicii medicale:
-consult medic specialist
-EKG, EKG de efort, Holter-EKG
-mãsurare tensiune arterialã, Holter-TA
-ecografie abdominalã inclusiv Doppler pentru
vasele intraabdominale
-ecografie Doppler a arterelor carotide, a vaselor
extremitãþilor superioare ºi inferioare
-ecografie a spaþiului pleural ºi pãrþi moi (ex:
muºchi, tendonul lui Ahile)
-adeverinþe medicale, bilete de trimitere pentru
consultaþii de specialitate interdisciplinare ºi
internare în spital sau REHA
-vaccinãri
-analize de laborator complexe care acoperã cea
mai mare parte a spectrului bolilor interne
-pansamente, îngrijirea localã a defectelor
cutanate ºi tratament antibiotic sistemic în cazul
infecþiilor

mai bine. Acesta este motivul
pentru care am decis sã
organizez o astfel de tabãrã”,
spune Paul Dãrãºteanu.
75 de copii, pãrinþi ºi
fraþi, învãþãtorul clasei ºi
Alex, un practicant venit din
Germania, au pornit la finalul
lunii ianuarie spre tabãra
ºcolarã din Râu Sadului.
”Eu am ajuns în tabãrã cu
o zi înainte pentru a le pregãti
sosirea ºi pentru a alege un
traseu de drumeþie. Pe traseu
am gãsit un soi de borne
ruginite, rãmase de la reþea
probabil, iar provocarea
pentru copii, în timpul
drumeþiei, era sã gãseascã
aceste borne. Am creat ºi o
poveste, cea a lui Sadu, un
profesor de englezã în tabãra
aceea, care nu a fost ascultat
de copii ºi atunci era foarte
trist, de aici venind ºi numele
lui, de la trist - sad în englezã,
ºi foarte supãrat fiind, a plâns
la fiecare bornã. Bineînþeles
cã nu l-am gãsit pe Sadu în
drumeþie, dar acest lucru nu
ne-a oprit sã îl strigãm cu
putere peste vãile din
împrejurimi ºi sã îl invitãm la
petrecerea noastrã din cursul
serii”, povesteºte învãþãtorul.
În timpul taberei, copiii
au învãþat jocuri pe care apoi
au trebuit sã le explice
pãrinþilor ºi sã le joace
împreunã, pentru ca la final
pãrinþii sã facã dovadã cã leau deprins ºi sã le joace doar
ei, fãrã copii. Au organizat
concursuri de dansuri, iar în
timpul petrecerii din prima zi
ºi-a fãcut apariþia ºi Sadu, un
rol bine jucat de practicantul
Alex, spre deliciul celor mici.

Copiii au avut ºi o altã
sarcinã la încheierea zilei,
când dupã ce învãþãtorul le-a
citit o poveste, s-au pregãtit
singuri, fãrã pãrinþi de
culcare.
”Am încercat sã creez un
cadru potrivit, în care copiii

sã prindã curaj cã se pot
descurca singuri, sã se simtã
ca în tabãrã, iar pe de altã
parte sã le ofer pãrinþilor
prilejul de a socializa ºi de a
crea legãturi între ei, pentru
ca astfel ºi copiii sã fie uniþi”,
spune Paul Dãrãºteanu.
Tabãra de la Râu Sadului
a însemnat ºi distracþie
maximã la derdeluº, unde sau bucurat de zãpadã,
deopotrivã ºi cei mici cei
mari, au avut parte de o
bulgãrealã pe cinste, iar la
final au primit ca ”temã” sã
cutreiere satul, sã afle de
unde
vine
denumirea
localitãþii, sã fotografieze un
animal domestic, o cascadã,
un grajd ºi altele.

Toatã lumea era
obositã, dar fericitã
Vãzutã de pãrinþi, tabãra
de Râu Sadului este, la fel o
experienþã altfel.
”În acele zile, noi ne-am

putut bucura de o priveliºte
minunarã de iarnã, am
redescoperit ce frumos este în
naturã, ce frumoase sunt
lucurile simple, sã fim cu
copiii noºtri, nu în faþa
calculatorului sau a altor
dispozitive. Toatã lumea era
foarte obositã la finalul zilei,
dar foarte fericitã. Copiii s-au
distrat, noi am legat prietenii,
a fost o ocazie foarte bunã sã
ne cunoaºtem foarte bine”,
spune Cristina Oancea,
mama uneia dintre fetiþele
din clasa pregãtitoare, care
mãrturiseºte cã a fost
impresionatã de felul în care
învãþãtorul le-a pregãtit programul, de bucuria dascãlului
de a se juca cu copiii, lucru
pe care cei mici îl simt.

Spune
cã
este
o
experienþã pe care ar repeta-o
ºi cã aceasta este ºi dorinþa
altor pãrinþi din clasã.

Învãþând în mijlocul
naturii
Paul Dãrãºteanu a predat
timp de ºase ani în Bucureºti,
în special copiilor de
grãdiniþã, de la secþia
germanã, ºi acolo a fost locul
în care a organizat pentru
prima datã astfel de tabere în
care sã strângã la un loc
pãrinþi ºi copii. L-a atras spre
aceastã meserie bucuria de a
lucra cu cei mici ºi spune cã
dorinþa lui este ca în viitor sã
îºi deschidã o grãdiniþã în
Mãrginimea Sibiului, undeva
în mijlocul naturii, unde
copiii sã îºi petreacã timpul
într-un mediu sãnãtos ºi sã
deprindã cunoºtinþele într-un
mod inedit.
de Sorana MAIER
Sursa:
http://www.tribuna.ro
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Incredibila Indie - seria a-2-a - partea 1
Dacã anul trecut am început seria
"Incredibila Indie", iatã cã mã întorc din
nou în aceastã þarã minunatã pentru a trãi
noi experienþe, a vedea alte locuri ºi nu
în ultimul rând pentru a le împãrþi cu
voi!
De data aceasta am ales sã merg cu
o prietenã draga mie, Mihaela. Chiar
dacã nu ne ºtim de foarte multã vreme,
în timpul pe care l-am petrecut de când
ne-am cunoscut, am vãzut cã avem
foarte multe lucruri unde ne asemãnãm,
chimia dintre noi funcþioneazã ºi ne
înþelegem bine. Ne-am pregãtit plecarea
cu douã luni înainte (de aceastã datã).
Dacã anul trecut am avut un an de
zile la dispoziþie, de aceastã datã, nici
douã luni nu au fost! Hotãrâte, am plecat
spre Frankfurt, de unde am avut zbor
direct spre Delhi. Am preferat aºa pentru
cã ajungi mai repede ºi este ºi mult mai
comod.
Emoþiile începuserã sã punã
stãpânire pe noi cu ceva timp înainte sã
plecãm, dar parcã ultimele douã zile au
fost cele mai intense, cele mai
emoþionante. Se apropia momentul mult
aºteptat ºi parcã nu mai aveam rãbdare!
Iatã-ne ajunse în aeroportul din
Frankfurt. Am avut ceva mici palpitaþii,
mai ales când trebuia sã ne îmbarcãm
deoarece am fost opritã chiar la intrarea
în avion. Nu înþelegeam care este

problema, dar câteva minute mai târziu,
un domn ce a ieºit din avion mi-a
comunicat cã pot urca, deoarece masa
unde trebuia sã stau eu este reparatã…
Am respirat uºuratã ºi ne-am
îmbarcat. Cele 9 ore de zbor s-au scurs
repede, am putut "fura" ºi vreo douã ore
de somn ºi totul a decurs perfect. La
coborâre ne aºtepta o lungã ºi
anevoioasã aºteptare în faþa organelor de
control. Am aºteptat mai bine de o orã ºi
jumãtate sã fim amprentate (asta e
procedura de intrare în þarã), sã ni se facã
fotografie ºi sã ni se punã ºtampila în
paºaport.
Dupã 9 ore de zbor, încã douã de
aºteptare într-o salã care la un moment
dat semãna cu o saunã imensã, iar acest
lucru ºi datoritã hainelor groase, care
acum nu se mai potriveau (plecaserãm
de la -10 grade ºi erau aproape 30).
Am trecut cu brio ºi peste aceste
momente, iar peste câteva minute bune
eram deja în maºina taximetristului, care
ne aºtepta cuminte de câteva ore în faþa
aeroportului. Direcþia hotel, unde ne-am
cazat, schimbat ºi apoi am plecat sã
începem marea aventurã.
Doar nu am aºteptat atât ca ajunse
aici sã ne punem la somn. Folosim

fiecare orã pentru a vedea lucruri noi,
obiceiuri ºi tradiþii care pentru noi
europenii sunt lucruri inedite.
Prima oprire, Parlamentul din
Delhi, urmatã de Poarta Indiei, este un
monument impunãtor aflat în New
Delhi, fiind structura care comemoreazã
un eveniment marcant în istoria lumii.
70 000 de soldaþi indieni ºi-au pierdut
viaþa în timpului Primului Rãzboi
Mondial, în luptele împotriva armatei
britanice. În acele momente tragice,
peste 13500 de oameni de diverse
naþionalitãþi au murit în rãzboiul din
Afghanistan, ce a avut loc în anul 1919.
Piatra de temelie la Poarta Indiei a
fost pusã în anul 1921, fiind construitã la
iniþiativa Ducelui de Connaught. Poarta
Indiei are 42 de metri înãlþime ºi este

localizatã la intersecþia mai multor
drumuri importante din capitala indianã.
Regiunile din jurul porþii au devenit
zone pietonale, locuri care devin
arhipline mai ales în timpul serii.
Noaptea, Poarta Indiei este frumos
iluminatã, iar locuitorii ºi turiºtii
deopotrivã adorã sã se plimbe în jurul ei.
Aici am avut ocazia de a vedea mai
multe clase de elevi frumos îmbrãcaþi,
majoritatea doritori de a face fotografii
cu noi. La un moment dat, nu ºtiam care
cu cine face fotografii. Noi cu ei sau ei
cu noi!? Important este faptul cã pânã la
urmã, toatã lumea era împãcatã.
Am avut parte de o experienþa nouã
aici. Un domn indian a vrut sã cumpere
un cãþeluº de jucãrie. Eram atentã (de la

depãrtare) la toate detaliile vânzãtorului
ºi am vãzut stilul ºi metoda de negociere.
Pânã la urmã au ajuns la preþul de 100
rupie (cam 1,40 ). Eram curioasã sã vãd
dacã ºi eu ajung la acelaºi preþ. M-am
apropiat de vânzãtor ºi l-am întrebat cât
costã. La început mi-a spus cã face 250
rupie, apoi voia sã îmi dea 2 cãþei (unul
mare ºi unul mic) la preþul de 300 rupie,
iar în final l-am cumpãrat cu acelaºi preþ
ce l-a luat ºi conaþionalul sãu!
Încã o datã mi s-a confirmat faptul
cã nu întotdeauna preþurile pentru strãini
sunt mai scumpe decât pentru bãºtinaºi.
Apoi ne-am îndreptat spre ceea ce mie
îmi place cel mai mult ºi unde aº putea
sta ore întregi fãrã a mã plictisi: Piaþa de
condimente ºi tot ceea ce existã sau nu
existã pe lumea asta!

Mii de culori, mii de nuanþe ºi
oameni. Multe maºini, tuk-tuk-uri,
oameni care merg în toate direcþiile fãrã
o ordine anume, de zici cã în orice

secundã s-ar ciocni. Indicatoare rutiere
încãlcarte ca reguli, claxoane pentru a te
face "vãzut" ºi foarte multe mirosuri

amestecate. De la condimente, la
mâncãruri. De la arome, la tot felul de
bijuterii ºi lista poate continua. Am

bine instruit. ªtia perfect unde sã ne ducã
pentru a-ºi primi comisionul. ªi trebuie
sã recunosc cã nu ne-am lãsat cuprinºi
de mrejele vânzãtorilor care ne arãtau
preþuri de 2-3 ori mai mari decât cele
normale. Am refuzat de fiecare datã
spunând cã nu mã reprezintã ºi am
plecat mai departe.
Aºa am ajuns sã iau doar o pungã
plinã cu tot felul de condimente, dar
dupã o negociere la sânge cu omul care
cicã era ºef acolo. ªtiam care sunt
preþurile apropiate de realitate ºi am
negociat mereu ajungând la ele.
Trecusem bine de prima jumãtate a
zilei, dar datoritã adrenalinei aproape cã
nici nu simþeam faptul cã astãzi nu am

negociat cu o riºcã (de la 500 rupie), la
350 rupie, cu promisiunea cã dacã îºi
face treaba bine ºi suntem mulþumiþi de
el, primeºte chiar 400 rupie. Ca idee, 100
rupie sunt cam 1,40 .
Nu mi-am imaginat cã este totuºi o
muncã atât de grea pentru bietul bãiat.
Iar când spun asta, nu mã refer la faptul
cã a trebuit sã pedaleze pentru a cãra
douã persoane (alte persoane cãrau câte
4!?), ci faptul cã trebuia sã fie cu ochii în
toate pãrþile, pentru a nu atinge un tuktuk, un copil, o persoanã sau o maºinã.
Oameni alergând pe stradã de colocolo, gãlãgie mare, din cauza

mâncat nimic. Parcã ne simþeam slãbite,
stomacul nostru protesta de zori, dar nu
bãgam în seama aºa de bine.
Am luat hotãrârea ca dupã orele de
agitaþie sã mergem la masã, aºa cã l-am
rugat pe ºoferul nostru sã ne ducã la un
restaurant normal unde putem mânca
bine. Spun normal pentru cã dupã
magazinele unde ne-a dus bãiatul care a
fost cu ricºa, unde preþurile erau de la
foarte mari în sus, speram ca mãcar
acum sã mergem undeva unde sã avem
parte de preþurile reale.
Nici cã se putea mai bine, undeva
aproape de poarta Indiei am luat masa

clacsoanelor ºi agitaþie. Închipuiþi-vã un
muºuroi de furnici, care aleargã non stop
de colo colo. Aici este ºi mai ºi. O
agitaþie ºi dezordine uneori ordonatã.
Spun asta pentru ca în ciuda faptului cã
sunt atât de mulþi ºi înghesuiþi, nu se
lovesc între ei. Au regulile lor bine
stabilite, cunoscute numai de ei. Nu
puþine au fost momentele când am
crezut cã acum e momentul când ne
vom izbi în ceva sau cineva, iar pe
ultima sutã de milimetri totul era aºa
cum trebuia sã fie.
Ne-am oprit în mai multe locuri,
bãiatul care conducea ricºa noastrã era

aºa cum se cuvine, mâncare extraodinar
de bunã ºi preþuri pe mãsurã. Am plãtit
pentru tot meniul de 2 persoane 1400
rupie (cam 21 Euro). Seara s-a încheiat
liniºtitã la hotel, unde dupã mai bine de
24 de ore ne-am pus sã ne odihnim.
Mâine este o zi interesantã. De la agitaþia
de astãzi ºi diversitatea pe care am avuto, ziua de mâine o voi petrece la
reºedinþa unora din cei mai bogaþi
oameni ai Indiei - Abischek ºi Anca
Verma, apoi seara vom fi la o primã
Recepþie de acest gen, care este
organizatã de fundaþia " Salvaþi tigri!"
Ionela van Rees Zota
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PENSIA! – MULÞI ªI-O DORESC, PUÞINI O AU!
În itinerariul meu ce l-am avut în
India, m-am întrebat de ce sunt atât de
mulþi bãtrâni care nu au un ban pentru
mâncareþ! De ce sunt atât de multe
persoane trecute de vârsta a treia care
trebuie sã munceascã pentru a avea ce
mânca ºi nu în cele din urmã, bãtrâni
care abia dacã mai pot merge, cerºind
pe stradã. Rãspunsul: în India nu existã
pensie. Oamenii muncesc ani de zile,
fãrã a avea o pensie la bãtrâneþe. Noi, ne
putem bucura cã aveam acest privilegiu
ºi cã mai avem posibilitatea de a
participa activ pentru o pensie privatã.
Acelaºi lucru poate fi fãcut ºi acolo, dar
oare câte persoane au aceastã
posibilitateþ Noi trãim într-o societate
privilegiatã, iar ceea ce putem face
pentru noi, ne expune Klaus Gross în
rândurile care urmeazã.
Despre pensia de stat în Germania
sunt probabil mai multe semne de
întrebare decât certitudini, pentru mulþi
dintre noi românii. ªtim cu toþii cã pensia
de stat din Germania este mai mare decât
cea din România, însã pentru cei care au
decis sã rãmânã în Germania definitiv,
este un argument irelevant. Din
experienþã mea de peste 20 de ani ca ºi
consilier financiar, relevante sunt
rãspunsurile la întrebãri precum: ce se
întâmplã cu mine, dacã nu contribui
decât, poate, 10 maxim 20 de ani (din cei
45 de ani) la sistemul social de pensieþ
Va fi suficient de mare pensia încât sã-mi
permitã cel puþin acelaºi nivel de trai din
timpul anilor de serviciþ
Asigurarea de pensie obligatorie
(cea de stat) asigurã angajatului liniºte la

momentul pensionãrii (sau cel puþin
acesta a fost scopul conceperii ei),
siguranþã în caz de incapacitate de muncã
ºi siguranþã urmaºilor în caz de deces.
Dar este cu adevãrat suficientã ca sã
acopere aceste nevoiþ Trebuie cu toþii sã
fim conºtienþi cã trãim într-o societate
unde oamenii trãiesc mai mult, iar
natalitatea a scãzut considerabil. Cã noi
acum muncim pentru a plãti pensiile
bãtrânilor de astãzi, dar cine va munci
pentru a ne plãþi nouã pensiileþ Ne vedem
astfel puºi în faþa a douã variante: ori
cresc prestaþiile fiecãruia la sistemul de
pensie, ori scad pensiile. Statul vorbeºte
de o scãdere a nivelului pensiei la 67% în
2030, experþii independenþi se aºteaptã la
o scãdere la 63,5%. Conform ultimelor
schimbãri legislative ne putem aºtepta la
scãderi mai drastice.
În faþa acestor probleme ºi gânduri,
existã totuºi ºi o veste bunã! Vestea bunã
se numeºte Pensia Privatã Riester, în care
statul intervine cu prime ºi suport
financiar. Beneficiile acestei pensii sunt
multe, iar eu ca ºi consultant financiar, vã
pot explica în detaliu valorile pensiei
suplimentare dându-vã rãspunsuri
concrete,
conform
situaþiei
dumneavoastrã financiare.
Doar câteva dintre beneficiile
încheierii unei astfel de pensii, vã prezint
acum, acestea fiind valabile pentru toatã
lumea. Cu alte cuvinte, toþi cei care
contribuie la sistemul de pensie de stat au
dreptul de a încheia o pensie
suplimentarã Riester. Aceastã pensie
privatã acoperã lipsurile financiare
cauzate de valoarea pensiei standard fãrã
mari eforturi finaciare prin intervenþia

statului german. Acesta oferã primele
pentru pensiile suplimentare certificate
de stat, de care puteþi beneficia atât
dumneavoastrã cât ºi copiii
dumneavoastrã. Începând cu Ianuarie
2018 pentru fiecare persoanã care
încheie o astfel de pensie se oferã 175 de
euro anual, iar pentru cei care au copii se
mai adaugã ceva pe lângã. Pentru copiii
nãscuþi pânã în anul 2008 vor primi 185
euro, iar pentru cei nãscuþi dupã 2008
chiar 300 euro de copil.
Nu toatã lumea este direct
îndreptãþitã pentru a încheia asigurarea
de pensie suplimentarã. Angajaþii,
mamele aflate în perioada de creºtere a
copiilor, tinerii aflaþi în pregãtire
profesionalã ºi persoanele care au rãmas
fãrã locuri de muncã fac parte din
categoria celor direct îndreptãþiþi pentru
încheierea acestei pensii. Dar haide-þi sã
vã mai dau o veste bunã: chiar dacã din
punct de vedere legal nu vã încadraþi în
categoria celor îndreptãþiþi, puteþi primi
totuºi undã verde prin soþul/soþia care
sunt în categoria celor îndreptãþiþi. Acest
produs de pensie oferã avantaje
suplimentare ºi pentru cei tineri, pânã la
vârsta de 25 de ani, pentru stimularea
încheierii acesteia, prin oferirea unui
bonus suplimentar de 200 euro.
Ca ºi consultant finaciar, de-a
lungul anilor am întâlnit, vã daþi seama, o
multitudine de oameni cu diferite idei ºi
concepþii. Astfel am reuºit sã fac un fel
de statisticã a gândirii oamenilor, în
funcþie de vârsta pe care o au la
momentul întâlnirii noastre.
Astfel, un tânãr de 20 de ani va
spune: „Inca nu mã gândesc la pensie,

sunt mult prea tânãr“,
la 30 de ani: „Sunã interesant, dar
ºtiþi sunt cãsãtorit, am copil, acum îmi
trebuiesc banii pentru familie, eu acum
trãiesc!“,
la 40 de ani: „aº pune ceva
deoparte, dar nu sunt sigur dacã mai am
serviciul ºi mâine. În ziua de astãzi nu
mai poþi fi sigur de nimic“;
la 50 de ani: „Este un lucru foarte
important, dar ca sã primesc acum o
pensie bunã, trebuie sã pun o sumã mare
deoparte, fiind timpul scurt, ºi nu am
atâþia bani“;
la 60 de ani: „Ce bine ar fi fost sã fi
pus deja de la 20 de ani ceva deoparte,
acum aº fi avut pe ce sã pun mâna, aº fi
avut o siguranþã.“
Dupã cum vedeþi, nevoile fiecãruia
diferã de la o vârstã la alta, ºi exact din
cauza acestui aspect consider cã fiecare
dintre noi are nevoie de un consultant
financiar, exact ca ºi de un medic de
familie. Eu, ca ºi consultant financiar, pot
oferi fiecãrei persoane în parte un plan de
economisire pentru asigurarea bãtrâneþii
la fel de individual ca ºi persoana ca
atare. Spun asta pentru cã aici nu este
vorba doar de pensia privatã Riester, ci

existã ºi alte modalitãþi de a beneficia de
pensie privatã. Vorbim aici de planuri de
economii pe o perioadã lungã de timp,
care nu trebuie sã însumeze neapãrat un
sfert din salariul pe lunã, totul fiind
individual. Un exemplu demn de luat în
consideraþie este cel al pãrinþilor mei,
care dupã 45 de ani de muncã primesc o
pensie minorã de la stat (tata: 750 de
euro, iar mama: 660 de euro). Ce ar fi
însemnat asta pentru ei, dacã ar fi trebuit
sã trãiascã doar din aceºti bani lunari, vã
las pe voi sã vã închipuiþi, pentru cã poate
fi chiar viitorul vostru. Ei bine, ce pãrere
a-þi avea dacã v-aº spune cã existã
depozite de bani ce beneficiazã de efectul
timpului îndelungat: dobândã la dobândã
(dezvoltarea câºtigului), cã de fapt
fiecare dintre noi trebuie sã îºi facã
gânduri despre ce viaþã va vrea sã ducã la
bãtrâneþe încã din anii tinereþiiþ Fiecare
dintre noi trebuie sã fie conºtient cã ziua
de astãzi este cea care îþi va garanta,
financiar vorbind, ziua de mâine. Astfel,
cei care au pus astãzi ceva deoparte, vor
avea mâine mai multã siguranþã, iar
economisirea lunarã devine la un
moment dat obiºnuinþã.
Klaus Gross
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Dumitru Prunariu: Scrisul face bine
Pãstrez încã scrisori de la bunicul
meu. S-a nãscut la sfârºitul secolului 19
în Banat, într-o familie de oameni
gospodari, a trãit ºi a fost educat acolo
într-o atmosfera de ordine, legi ºi reguli
asumate ºi respectate ºi pãstrare a
tradiþiilor. A luptat în primul rãzboi
mondial, ajungând pânã în Austria ºi
Italia, apoi, o perioadã, a fost ºi primar
în satul natal, Groºi, unde cu ani în
urmã fusese primar ºi tatãl lui,
strãbunicul meu. Fiecare scrisoare de la
el respectã niºte reguli, fiind parcã o
lucrare literarã, cu introducere, cuprins
cu descrieri graduale ºi încheiere.
Scrisul i-a fost întotdeauna ordonat,
frumos rotunjit, caligrafic. În fiecare
scrisoare, se remarcã respectul pentru
scris ca formã principalã de comunicare
la distanþã în acea vreme. Pentru cã era
considerat om cu ºcoalã, numeroºi
sãteni veneau la el sã le compunã ºi
scrie scrisori cãtre unii din cei dragi
care se aflau departe, sau adrese cãtre
oficialitãþi când rar aveau de rezolvat ºi
probleme administrative. Bunicul meu
a fost un om vertical, avea opinii
proprii, inclusiv politice raportate mai
ales la perioada interbelicã ºi nu accepta
compromisuri. Tatãl meu, nãscut la
ºase ani dupã Marea Unire, a fost la fel.
Doar cã el, pentru a face mai multã
ºcoalã ºi a se realiza profesional, a
pãrãsit satul natal, ajungând în final la
Braºov, unde a fãcut facultatea ºi a
ajuns la uzina de autocamioane în
funcþii de conducere destul de înalte.
Scrisul lui a fost la fel de ordonat,

frumos ºi caligrafic ca al bunicului. Pe
lângã aceasta, ºi desena foarte frumos.
Referitor la scris, mi-a spus cã aºa a fost
învãþat la ºcoalã, unde învãþãtorul, de
câte ori greºea sau scria urât îi rupea
foaia ºi îl punea sã o ia de la capãt.
Forma ºi corectitudinea scrisului
reflectã caracterul ºi personalitatea
omului, dincolo de aspectul educativ.
Prin deducþie inversã, putem
concluziona cã învãþând sã scriem
frumos ºi corect ne formãm ca oameni,
personalitãþi, caractere. Numai cã acest
lucru devine evident doar la maturitate.
ªi eu, ca ºi predecesorii mei, în
ºcoala elementarã am fãcut caligrafie,
am avut parte de aceleaºi foi rupte când

greºeam sau scriam urât, învãþând în
final sã scriu frumos. Indirect ºi asta ma ajutat sã mã formez ca om. Sunt deja
mulþi ani în care scriu în principal la
calculator, scrisul de mânã folosindu-l
rar, pentru notiþe scurte sau pentru
însemnãri operative la activitãþi
internaþionale. Constat cã, pierzândumi antrenamentul, scrisul meu nu mai
este atât de ordonat, nu mai este atât de
caligrafic, folosesc multe prescurtãri ºi
simplificãri ale literelor. Nu mai am
timp. Am ajuns la vârsta la care încã
vreau sã fac foarte multe lucruri ºi simt
cã timpul mã aleargã tare din urmã.
Constat cã odatã cu scrisul mi-am
schimbat ºi gândirea, sau poate odatã cu

gândirea mi-am schimbat scrisul.
Desigur, aici nu numai scrisul are
influenþa lui dar ºi tehnologiile noi pe
care dacã nu le utilizãm nu mai þinem
pasul cu ritmul accelerat al vieþii de zi
cu zi, al civilizaþiei. Am ajuns sã
gândesc raportându-mã la puncte de
referinþã majore, importante, definitorii
pentru o situaþie datã, lãsând detaliile
pentru analizã ulterioarã, sau pentru cei
fãcuþi sã se ocupe de detalii. Asta spre
disperarea unora din jurul meu care se
raporteazã cu multã conºtiinciozitate la
detalii ºi considerã cã toatã lumea
trebuie sã facã la fel. Un grafolog ar
putea spune destul de precis cum mi sa modificat scrisul în funcþie de gândire
sau cum se reflectã personalitatea mea
prin modul în care scriu acum de mâna.
A existat, existã ºi va exista întotdeauna
o legãturã directã între aceste elemente.
Ce ne facem însã cu noile generaþii,
nãscute cu computerul sau tableta în
mânã, care aproape nu mai ºtiu sã scrie
de mânã, iar la ºcoalã nu se mai insistã
pe acest lucruþ Ei probabil nu îºi vor
mai
manifesta
caracterul
ºi
personalitatea prin scrisul de mânã
direct legat de anumiþi centri din creier.
Probabil acei centri se vor atrofia,
modifica, aºa cel puþin pare logic.
Avem desigur ºi alte forme de
exprimare graficã, dar consider totuºi
cã scrisul de mânã defineºte complex
personalitatea umanã.
Dr.ing. Dumitru-Dorin Prunariu
Sursa:
https://www.scrisulfacebine.ro

De la ”lista transnaþionalã” la
”comisarul european transnaþional”?
Foarte
interesantã
dezbaterea pe care am
moderat-o astãzi în incinta
Comitetului Regiunilor de la
Bruxelles, despre legãtura
dintre politica de coeziune ºi
dezvoltarea teritorialã.
Preºedintele Karl Hein
Lambertz, prezent în salã, e
convins cã politica de
coeziune trebuie sã fie la
baza bugetului european ºi
dupã 2020, arãtându-se foarte
motivat de a deveni o voce ºi
mai puternicã în mecanismul
instituþional european.
Cu prilejul discuþiilor, am
prezentat o idee nouã,
referitor la dezbaterea despre
viitorul instituþiilor europene.

Se discutã enorm despre
reclãdirea Uniunii Europene,
pentru a rãspunde mai bine
nevoilor cetãþenilor, dar ºi
pentru a coordona mai bine

continentul. Brexitul are un
impact
în
instituþiile
europene, numãrul eurodeputaþilor fiind deja pe agenda
decidenþilor europeni. Se

discutã
despre
lista
transnaþionalã de deputaþi
europeni, cu un orizont
practic 2024.
Nu se discutã însã despre
ce se va întampla cu locul
comisarului european lãsat
liber de Marea Britanie.
Practic o reducere directã de
la 28 la 27, cã ”deja avem
destui comisari europeni”.
Poate nu e rãu sã fim
curajoºi. Mã gândesc în
special la o instituþie
europeanã care îºi cautã
identitatea,
Comitetul
Regiunilor.
Preºedintele
Comitetului Regiunilor, ales
de douã ori democratic (la
alegerile regionale unde a

câºtigat alegerile, dar ºi de
colegii
din
Comitetul
Regiunilor) sã devinã al 28lea
comisar
european
(”comisarul transnaþional”).
Iar dacã vrem sã rãmânem
la doar 27 de comisari, de ce
nu o comasare a poziþiei de
comisar european pentru
politica regionalã cu cea a
preºedintelui Comitetului
Regiunilor?
Avem
un
exemplu recent, pozitiv ca
rezultat, în domeniul politicii
externe a UE. Continuãm
reforma europeanã?
Dan LUCA / Bruxelles
Sursa:
http://casaeuropei.
blogspot.ro
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Virtute-i pentru om lunga rãbdare,
dar pentru naþie-i doar resemnare!
ºapte virtuþi colaterale (eu le-aº spune fundamentaluzuale), alãturi de smerenie, milostenie, curãþenie,
cumpãtare, blândeþe ºi hãrnicie. Atâta doar cã la
nivel social, îndelunga rãbdare dobândeºte chipul
neeroic al resemnãrii celor mulþi, care, prin
neimplicare, nu numai cã aduc un mare deserviciu
þãrii ºi diminueazã substanþial zestrea lãsatã
generaþiilor urmãtoare, dar cautã sã-ºi justifice
perspectivismul contraproductiv prin jalnice spuse
mioritice de felul urmãtor: „Ce þi-e scris în frunte þie pus”, „Numai mai rãu sã nu fie”, „Sã nu-i dea
Dumnezeu omului cât poate sã ducã (sã rabde)”...
Cum Dumnezeu le-a dat românilor cu ambele
mâini, dar nu le bagã ºi în traistã, iatã motivul
pentru care ei au ajuns faimoºi în Uniunea
Europeanã ºi mai departe în lume prin neghioaba
rãbdare ce-o au de-atâþia ani cu leprele cãþãrate la
putere. ªi, aidoma struþului care-ºi bagã capul în
nisip când este la ananghie, grosul românilor

Lesne de înþeles cã o comunitate (popor,
naþiune) are douã mari componente: componenta
fizicã sau trupul (indivizii alcãtuitori) ºi cea
spiritualã sau specificul respectivei comunitãþi
(totalitatea relaþiilor interumane prin care fiecare
grupare se aseamãnã în plan general uman cu
celelalte ºi, în acelaºi timp, se deosebeºte de ele în
plan cultural-identitar). De unde concluzia: Tot
ceea ce constituie esenþial, iar prin aceasta
definitoriu pentru individ (lãcomia sau, dimpotrivã,
generozitatea, necinstea sau onestitatea, cruzimea
sau mila, perfidia sau sinceritatea etc.), la nivel de
comunitate devine atât de nesemnificativ, încât
specificul acesteia nu poate fi perceput de un strãin
doar din gândirea ºi comportamentul mai mult sau
mai puþin schimbãtoare ale câtorva membri, fie ei
chiar ºi exponenþiali prin jocurile politice. Ba mai
mult, este cumplit de nedrept ca o pãdure sã fie
redusã la nivelul uscãturilor din ea ºi ca sensul

existenþial al unui popor sã fie apreciat dupã spusele
ºi faptele unor nevrednici cu funcþii politice.
Bunãoarã, aºa ca pretinºii cârmuitori ai României
postdecembriste, cu toþii agramaþi, aproape toþi
tâlhari ºi trãdãtori ºi, pânã în clipa de faþã, doar unii
dintre ei penali cu acte în regulã.
Da, cãci absorbite în modul comunitar de-a fi
ºi, deci, subordonate rostului istoric al fiecãrei
comunitãþi distincte, excesele într-un sens sau altul
ale membrilor acesteia nu fac decât sã întãreascã
media comportamentalã, respectiv fluxul moralspiritual al tradiþiilor, culturii ºi ºtiinþei, toate aceste
produse purtând pecetea specificului naþional ºi
contribuind într-o mãsurã mai mare sau mai micã
la afirmarea lui, iar cele referenþiale intrând totodatã
în cultura universalã ºi îmbogãþind-o.
De pildã, ºi astfel revenim la oile noastre,
îndelunga rãbdare a unui om cu fricã de Dumnezeu
este pe bunã dreptate consideratã una dintre cele

illerii” naturali pe care i-am prezentat
reprezintã cea mai bunã alternativã de
vindecare a bolilor sezonului rece, fãrã
medicamente. Recomandãrile poartã girul unor
specialiºti în nutriþie. Sã vã fie de leac!
1. Laptele cu miere - Cine nu cunoaºte acest
leac de pe vremea bunicii? Când te zgârie în gât, nu
te mai opreºti din tuºit ºi îþi curge nasul, tot ce ai de
fãcut este sã bei o canã de lapte fierbinte cu miere.
Ce poate fi mai simplu de atât? Simplu o fi, dar nu e
bine. Laptele ºi mierea sunt într-adevãr alimente
bogate în nutrienþi, care ne pot ajuta în lupta cu
microorganismele ce provoacã viroza, însã în
momentul când vom încãlzi laptele prea tare,
compromitem numeroase vitamine ºi o serie de alte
substanþe de care avem nevoie pentru a combate
viruºii. Aºadar, este indicat ca temperatura laptelui
sã nu depãºeascã 40°C. La rândul ei, ºi mierea
trebuie sã respecte regula de a nu fi fost încãlzitã în
timpul recoltãrii, depozitãrii ºi punerii în borcane. În
caz contrar, se pierde mult din proprietãþile ei de
antidot contra rãcelii. Prin urmare, savuraþi cât mai
des câte un pahar din aceastã bãuturã dulce. Vã va
ajuta la prevenirea rãcelii, la ameliorarea unor
simptome deja instalate - ba chiar ºi la tulburãrile de
somn.
2. Propolisul - Este o substanþã rãºinoasã ºi
aromatã, ce are ca ”materie primã” rãºinile vegetale
culese de albine, care apoi preparã din ele propolisul.
Albinele îl întrebuinþeazã ca material de construcþie,
întinzându-l sub forma unei pelicule pe pereþii
interiori ai stupului, pentru a-i etanºa - dar, în primul
rând, îl folosesc în scopuri de igienizare, valorificând
în diverse moduri acþiunea lui bactericidã, antiviralã
ºi antifungicã. De exemplu, protejeazã împotriva
unor eventuali germeni patogeni celulele din faguri,
unde matca urmeazã sã depunã ouãle, cãptuºindu-le
cu un strat subþire de propolis. Sau mumificã în el
intruºii pe care i-au omorât, însã nu reuºesc sã-i
scoatã din stup, cum sunt insectele mai mari, ori
chiar ºoarecii - ºi astfel îi împiedicã sã se
descompunã, devenind o sursã primejdioasã de
infecþii. Datoritã proprietãþilor sale antiseptice,
propolisul este unul dintre cele mai puternice
antidoturi contra rãcelii. Cine îl ia cu regularitate îºi
reduce sensibil riscul de îmbolnãvire.
3. Cãtina albã - Fructele de cãtinã se recolteazã
toamna. Sunt relativ mici (6-8 mm în diametru),
colorate într-un galben portocaliu, iar pulpa are o
consistenþã pãstoasã. Cãtina albã (numitã ºi cãtinã

Ucigaºii rãcelilor
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ghimpoasã ori dracilã) ne furnizeazã multe principii
active, mai ales vitamine ºi tananþi, care combat
eficient rãcelile. Ea conþine o cantitate foarte mare de
vitaminã C, cu o biodisponibilitate extrem de
ridicatã, ceea ce îi conferã o capacitate deosebitã de
întãrire a sistemului imunitar. La fel ca mãceºele,
boabele de cãtinã ºi produsele obþinute din ele sunt
superioare suplimentelor nutriþionale care au la bazã
extracte. Cei ce doresc sã se protejeze eficient
împotriva rãcelii ar trebui sã consume zilnic ulei,
suc, sirop, pulbere, nectar sau pastã de cãtinã. Toate
acestea se pot procura din magazinele naturiste.
4. Scoarþa de salcie - Puþine remedii naturale au
o tradiþie atât de îndelungatã. Oamenii folosesc deja
de milenii potenþialul terapeutic al scoarþei de salcie.
Ea conþine substanþe cu efect analgezic ºi antipiretic
(de scãdere a febrei), una din cele mai importante
fiind salicina. În secolul XIX, industria farmaceuticã
a întrebuinþat salicina în producþia tabletelor de acid
salicilic, devenite celebre sub denumirea lor
comercialã de ”aspirinã”. Ponderea salicinei în
extractele de scoarþã de salcie este de minimum 1%.
Ceea ce înseamnã cã aspirina poate fi înlocuitã
oricând cu scoarþa de salcie. Pe lângã salicinã,
aceasta conþine ºi substanþe vegetale secundare,
capabile sã acþioneze ca antidoturi contra rãcelii ºi
sã-i amelioreze simptomele. Gustul ei astringent
provine de la tananþi. Cine refuzã sã-ºi încarce
organismul cu analgezice poate bea în schimb ceai
din scoarþã de salcie. El va avea un efect similar sau
chiar mai bun decât medicamentele de sintezã,
deoarece oferã ºi alte substanþe cu valoare
terapeuticã ºi, în acelaºi timp, asigurã ºi un consum
sporit de lichide.
5. Irigatorul nazal - Aþi încercat vreodatã
metoda de curãþare a nasului prin lavaj nazal? Se
introduce în nãri o soluþie salinã cãlduþã, ºi vã
asigurãm cã procedeul nu este nici pe departe atât de
neplãcut cum poate pãrea la prima vedere. Efectuate
consecvent, lavajele contribuie la pãstrarea
umiditãþii mucoasei nazale ºi susþin procesul ei de
autopurificare. Aºa poate fi prevenit guturaiul,
deoarece microorganismele patogene nu mai au
posibilitatea sã pãtrundã atât de uºor în organism.
Dacã nasul este deja plin de mucozitãþi vâscoase
care vã îngreuneazã respiraþia, lavajul le fluidizeazã

ºi le eliminã fãrã dificultate, ajutând la o vindecare
mai rapidã a guturaiului. Pentru executarea corectã a
acestei proceduri, puteþi achiziþiona de la farmacie
un irigator nazal ºi o soluþie salinã izotonã, preparatã
cu o sare specialã (ex. sare Emser). Instrucþiunile de
dozare a sãrii trebuie respectate întocmai.
6. Somnul - Somnul are nu numai rolul de a
înlãtura oboseala ºi de a da întregului organism
ºansa sã se regenereze. El este important ºi pentru
desfãºurarea normalã a metabolismului ºi reglarea
greutãþii corporale. Totodatã, exercitã o influenþã
decisivã chiar ºi asupra funcþionãrii sistemului
imunitar, fapt dovedit de studiile ºtiinþifice.
Sintagma ”un somn sãnãtos” reflectã tocmai
constatarea, fãcutã de-a lungul a nenumãrate
generaþii succesive, cã în multe boli o bunã odihnã
nocturnã poate ajuta la însãnãtoºire. Specialiºtii au
explicat mecanismele acestui fenomen: activitatea
sistemului imunitar este favorizatã de pauzele de
relaxare, care vin sã întrerupã rutina stresantã a zilei,
ºi mai ales de calitatea ºi durata satisfãcãtoare a
somnului - corespunzãtoare vârstei, desigur. În
condiþiile în care organismul este suprasolicitat (ex.
de pericolul unei contaminãri sau de o rãcealã),
odihna îi permite sistemului imunitar sã-ºi adune
forþele, respectiv sã formeze anticorpii necesari
pentru distrugerea agresorilor.
7. Activitatea fizicã ºi sportul - Practicate
regulat, sportul ºi, în general, miºcarea aduc o
contribuþie importantã la sãnãtatea sistemului
cardiovascular, la desfãºurarea proceselor
metabolice ºi dezvoltarea musculaturii, însã susþin
de asemenea ºi capacitatea de autoapãrare a
organismului. Aºadar, ele reprezintã un antidot
contra rãcelii, demn de toatã atenþia. Cine vrea sã
aibã un sistem imunitar activ, ar trebui sã facã
destulã miºcare, zi de zi. Ieºiþi la plimbare, folosiþi
bicicleta în locul maºinii, pentru drumurile prin oraº,
ºi nu mai apelaþi la lift, ci obiºnuiþi-vã sã ajungeþi la
etajul dvs. urcând voiniceºte pe scãri.
Antrenamentul consecvent ºi totodatã moderat
determinã sistemul imunitar sã se adapteze perfect
nevoilor organismului. Celulele macrofage vor
reacþiona mai prompt impotriva inamicilor, iar
numãrul, ca ºi forþa limfocitelor ucigaºe vor creºte.
Ca în multe alte domenii, ºi în sport exagerãrile

postdecembriºti îºi vârã capetele plecate între
umerii gârboviþi de poveri ºi umilinþe, fãcându-ºi
caraghioasa socotealã cã astfel nu vor mai auzi
îndemnul la deºteptare din imnul naþional. Pãi de
pomanã se zice cã nu existã surd mai mare ca ãla
care nu vrea sã audãþ!
George PETROVAI

sunt dãunãtoare. Suprasolicitarea fizicã provoacã
apariþia unor microleziuni în þesutul muscular, iar
aceasta presupune eforturi suplimentare din partea
sistemului imunitar, deoarece printre atribuþiile sale
se numãrã, pe lângã funcþia de pavãzã a
organismului împotriva bolilor, ºi aceea de
înlãturare a celulelor îmbãtrânite sau distruse. În
consecinþã, macrofagele se vor mobiliza imediat, ca
sã ”debaraseze” celulele musculare lezate. Fiind
ocupate cu lucrãrile urgente de reparaþii din þesutul
muscular, capacitatea lor de luptã cu agenþii patogeni
va fi diminuatã dramatic - ceea ce va creºte riscul
declanºãrii unei viroze. Dacã sunteþi deja rãciþi, ar
trebui sã evitaþi programele sportive ºi, în general,
activitãþile solicitante. Efortul fizic poate da naºtere
unor complicaþii, a cãror gravitate n-ar trebui
subestimatã. În locul unei ture de jogging, v-am
sfãtui sã alegeþi o plimbare în pas de voie.
8. Reducerea stresului ºi relaxarea - Nu numai
substanþele bioactive conþinute în alimente sunt
socotite pe bunã dreptate antidoturi contra rãcelii. ªi
mãsurile care pot coborî nivelul stresului au darul de
a spori potenþialul de autoapãrare al organismului.
În zilele noastre, stresul se aflã în continuã
creºtere. El apare în numeroase situaþii ºi în diferite
grade de intensitate. Nu avem în vedere în primul
rând stresul provocat de noxele din mediu, ci mai
degrabã, pe cel mental sau psihic, prezent în
existenþa cotidianã ºi în activitatea profesionalã. El
determinã adesea reacþii cum sunt respiraþia
superficialã, încordarea involuntarã a muºchilor sau
modificãrile hormonale. În esenþã, stresul reprezintã
un comportament firesc al organismului, care îi
permite sã rãspundã adecvat la influenþele
exterioare. Dar în prezent, avem de-a face cu atât de
mulþi factori stresori, încât organismului nostru îi
este imposibil sã facã faþã acestui asalt. Consecinþa
va fi una singurã: boala. Hipertensiunea, supragreutatea, migrenele, durerile de spate, sindromul
burnout ºi o multitudine de alte tulburãri acute ºi
cronice sunt cauzate, în parte - iar uneori, chiar în
exclusivitate - de un stres ce depãºeºte pragul nostru
de suportabilitate. Stresul ne secãtuieºte forþele ºi,
bineînþeles, are o influenþã nefastã asupra sistemului
nostru imunitar, care devine ineficient în lupta cu
agenþii patogeni ai virozelor.
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Descoperã Ucraina pitoreascã
1372 m. Staþiunea oferã toate condiþiile pentru sport,
afaceri, agrement, recreere, vizitatori pot beneficia
de servicii terapeutice diferite. 7) Sofiivka este
parcul ºi Institutul de Cercetãri al Academiei
Naþionale de ªtiinþe a Ucrainei. Astãzi parcul este
locul de odihnã minunat, obiectul fondului de
rezervã naturalã ºi patrimoniul istoric ºi cultural al
Ucrainei. Anual, parcul este vizitat de aproximativ
150 de mii de oameni. Parcul beneficiazã de o
suprafaþã de1.792.000 metri pãtraþi, pe teritoriul
cãruia cresc peste 2.000 de specii de arbori ºi arbuºti.
ªi acestea sunt doar câteva locuri minunate dintre
cele foarte multe care meritã sã fie vizitate Vã
invitãm în Ucraina!
Ucraina, parte a Patrimoniului Mondial

Invitaþie fãcutã de E.S.
Oleksandr Bankov,
Ambasadorul Ucrainei la
Bucureºti
E.Ch. - Domnule Ambasador, v-aº ruga sã ne
recomandaþi minimum cinci destinaþii pentru
Ucraina pitoreascã, Ucraina frumoasã în care meritã
sã ne petrecem vacanþele ºi în care oameni de afaceri
sã fie motivaþi sã investeascã.
Ambasador O.B. - Ucraina este o þara atât de
frumoasã, încât trebuie neapãrat vizitatã. Este þara
ñare beneficiazã de condiþii climaterice favorabile ºi
peisaje pitoreºti. Numeroase regiuni din Ucraina se
pot lauda cu originalitatea lor etnicã. 500 de oraºe
din Ucraina au fost fondate in urmã cu peste 900 de
ani. Mai mult de 150.000 de monumete culturale,
istorice ºi arheologice reflectã istoria remarcabilã a
poporului ucrainian: 1) Oraºul Kyiv – capitala
statului ucrainean ºi leagãnul creºtinismului ortodox.
Cu o deosebitã plãcere puteþi vizita Kyivo-

Cetatea Hotin
Pecerskaia Lavra, (Mãnãstire), Catedrala Sfânta
Sofia, Catedrala Sfântul Volodymyr ºi multe alte
monumente istorice, dar ºi sã admiraþi mãreþia
Niprului cu malurile ºi insulele lui verzi. 2) Lvivul
este bijuteria Ucrainei, capitala culturalã.
Aproximativ 55% dintre monumentele de
patrimoniu ale Ucrainei sunt concentrate în Lviv. 3)
Oraºul Cernauþi are cea mai frumoasa Universitate
din toatã þara, iar în apropiere puteþi vizita cetãþile de
la Hotin ºi Cameniþ-Podilsky. Aci, în zonã, vã puteþi
odihni la pensiunile montane bine puse la punct ºi cu
o infrastructurã modernã. 4) Oraºul Odesa cu multe
monumente istorice – un exemplu de convieþuire
paºnicã ºi fãurire, vã poate oferi o vacanþã de neuitat
cu multe distracþii pe plajele Mãrii Negre. 5) Oraºul
montan Truskaveþ cu apele sale vestite în toatã
lumea v-ar putea oferi nu numai o relaxare plãcutã
în munþi, ci ºi tratament. 6) Bukovel este o staþiune
de schi plasatã la o altitudine de 920 m. Cel mai înalt
punct al staþiunii, Vârful Dovha, are o altitudine de

Peisajul ucrainean este compus din podiºuri ºi
câmpii fertile, traversate de fluvii cum ar fi Niprul,
Doneþul, Nistrul ºi Bugul de Sud care se varsã în

Staþiunea de schi Bukovel
Marea Neagrã ºi în Marea Azov. În vest sunt Munþii
Carpaþi cu vârful Hovârla la 2.061 m, ºi Munþii
Crimeii în Peninsula Crimeea, în sudul extrem.
Staþiunea Bukovel este una dintre cele mai mari
staþiuni de schi din Europa de Est. Situatã în
apropierea localitãþii Poleanîþea, raionul Iaremce,
.Staþiunea Bukovel candideazã pentru gãzduirea
Jocurilor Olimpice de Iarnã din anul. 2022. Parcul
dendrologic Sofievca este situat în nordul oraºului
Umani. Capitala ucraineanã Kiev (Kyiv) este
unul dintre cele mai vechi oraºe ale Europei de Est.
Dateaza inca din secolul al V-lea si a jucat un rol
principal in expansiunea poporului slav din rasarit
În secolul al XIII-lea, Kievul era considerat unul
dintre cele mai mari oraºe ale lumii. Aºezat de-a
lungul fluviului Nipru, Kievul a fost fondat în
secolul al VIII-lea d.Hr., iar spre sfârºitul secolului al
IX-lea d.Hr., principii sãi au extins teritoriul, pentru
a crea Rusia Kieveanã. În 1240 a fost distrus de
tãtarii Hoardei de Aur; dupã reconstrucþie, a intrat
sub controlul lituanienilor, polonezilor ºi cazacilor.

Poarta de Aur
sau Mãnãstirea Peºterilor este cel mai mare
complex monahal creºtin ortodox., înscrisã ca
ansamblu pe lista Patrimoniului Mondial al
UNESCO.. Lavra Pecerska din Kiev, in care
odihnesc 120 de sfinþi, atrage pelerini din
întreaga lume.
Printre moaºtele aflate în peºterile din
subteranele ei, se aflã ºi cele ale unor sfinþi
romani: Sfanta Teodora de la Sihla ºi cuviosul
Pahomie de la Gledin . Lavra Pecerska sau
Mãnãstirea Peºterilor este cel mai mare complex
monahal creºtin ortodox înscris ca ansamblu pe
lista Patrimoniului Mondial al UNESCO..
Liov (Lviv) este cel mai mare ºi cel mai
important oraº din vestul Ucrainei, o reºedinþã a
regiunii administrative cu acelaºi nume ºi cel mai
important oraº din regiunea istoricã Galiþia, situat
pe râul Poltva, la circa 80 km de frontiera cu
Polonia Cu cele 20 de muzee cu profil istoric sau
etnografic. Centrul istoric al oraºului, cu
numeroase clãdiri medievale, precum ºi din
perioada habsburgicã, este inclus în lista
UNESCO a locurilor de patrimoniu mondial.

Teatrul de Operã ºi Balet
cu o populaþie de 650.000 de locuitori, îºi pãstra
încã renumele de „perlã” a Mãrii Negre. Muzeul
de Arheologie, Treptele Potemkin, Teatru de
Operã ºi Balet, Muzeul Literaturii, Statuia
Ducelui Richelieu, Muzeul Maritim, Acvariul,

Parcul Sofievka

Universitatea din Liov
Liov este unul dintre cele mai importante centre
culturale din Ucraina, având ºi una dintre cele
mai vechi universitãþi din lume, aceasta fiind
înfiinþatã în 1661, atunci când regele Ion Cazimir
al II-lea al Poloniei a acordat Colegiului Iezuit,
fondat în 1608, „onoarea de Academie ºi titulul
de Universitate“. Iezuiþii au încercat sã creeze
mai devreme o universitate aici, încã de la 1589,
însã nu au reuºit.. Oraºul Cernauþi pãstreazã
încã aerul semeþ ºi aristocratic de fostã capitalã
de provincie habsburgicã, de oraº central al
fostului Ducat al Bucovinei
.Unul dintre numeroasele monumente
arhitecturale ºi culturale din Cernãuþi este
Universitatea Naþionalã (fostã reºedinþã a

Catedrala Sf Sofia
Oraºul Vechi din Kiev este plin de clãdiri
istorice, cea mai renumitã fiind Catedrala Sf.
Sofia, cu mozaicurile ºi frescele sale superbe.
Catedrala are 13 domuri aurite ºi a fost
construitã în secolul al XI-lea, fiind înscrisã în
Patrimoniul Mondial UNESCO. Lavra Pecerska

Mitropoliei Ortodoxe a Bucovinei). Complexul
arhitectonic a fost ridicat pe vremea lui Franz
Josef de un tânãr arhitect, ºi la început a fost
sediul Mitropoliei Bucovinei ºi Dalmaþiei. În
1918, în sala de marmurã a complexului
Mitropolitan, a fost votatã unirea cu România ºi
regiunea Bucovinei a revenit în Regat.
Odesa sau Odessa este portul ucrainean cel
mai mare la Marea Neagrã. Cu aproximativ 1
milion de locuitori, Odessa este un oraº
cosmopolit. La începutul anului 1941, Odessa,

Universitatea Naþionalã din Cernãuþi

Parcul Shevchenko,sau Catedrala Schimbarea la
Faþã captiveazã oricãrei persoane dornice sã
descopere misterioasa Ucraina, a cãrei denumire
“ provine din termenul ukraina din slava veche
rãsãriteanã ºi înseamnã “teritoriu de graniþã”
Surse bibliografice
• Ambasada Ucrainei la Bucureºti
•
https://www.crestinortodox.ro/artabizantina/ arta
•
https://www1.agerpres.ro/flux-documentare/ 2015/08/24/zile-nationale-ucrainacapitala-kiev-07-33-5
• http://ziarullumina.ro/liov-orasul-comoara
-al-ucrainei-53890.html
• istoria.md/articol/132/Cetatea_Hotin_a_
Moldovei
• https://www.infotour.ro/ghid-turistic/
ucraina/ odessa/obiective-turistice/
• https://ro.orthodoxwiki.org/M%C4%83
n%C4%83stirea_Pe%C8%99terilor_din_Kiev_(
Ucraina)
•
https://ro.orthodoxwiki.org/M%C4%
83n%C4%83stirea_Pe%C8%99terilor_din_Kie
v_(Ucraina)
• istoria.md/articol/132/Cetatea_Hotin_a_
Moldovei
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COPIII CU COPII
Statistic vorbind, România a
declarat cã, în mod similar cu
Occidentul, odatã cu deschiderea
ferestrelor spre acesta, a crescut ºi
continuã sã creascã vârsta la care
femeile au primul lor copil. În mod
cutemurãtor, paralel cu aceastã
statisticã se constatã cazuri în care
se înregistreazã naºteri la vârste
mult mai mici decât ar fi firesc ºi
sãnãtos. Intens mediatizat, cazul
fetiþei de zece ani care a dat naºtere
unui copil în Spania, nu este unul
singular. Periodic, apare câte un
caz în care aflãm cã 12, 13, 14 ºi 15
ani sunt deja vârste la care fetiþele
ºi-au înlocuit pãpuºile cu unele
veritabile, chiar dacã nu au cum sã

fie pregãtite pentru o astfel de
joacã.
Dacã ne oprim sã cercetãm
evoluþia societãþii cu un secol –
douã ºi chiar mai mult în urmã,
constatãm cã de-a lungul istoriei
pãrea fireascã o cãsãtorie la vârste
fragede, cu toate implicaþiile care
decurgeau din aceasta, respectiv ºi
naºterea. Totuºi, pragul nu era chiar
atât de coborât, condiþia fiind
indiscutabil cea legatã de momentul
afirmãrii funcþiei de reproducere,
mult devansat în prezent de
condiþiile de trai, dar ºi de condiþia
femeii ºi poziþia ei în societate.
Emanciparea a adus multe beneficii
acestei categorii sociale, cãci, nu

015730015166

numai cã i-a asigurat posibilitatea
independenþei
financiare
ºi
exprimãrii opiniilor politice, ci a
asigurat un salt uriaº cãtre
îmbunãtãþirea calitãþii vieþii. De
pildã, cercetãtorii afirmã cã o
sarcinã sub 16 ani vine la pachet cu
riscuri deosebit de ridicate
influenþate de factori biologici, stil
de viaþã ºi condiþii socioeconomice.
Cunosc câteva cazuri de sarcini
duse la bun sfârºit sub aceastã
vârstã, în mod fericit fãrã a fi
soldate cu abandon în spital sau alte
locaþii, cum se întâmplã cel mai
frecvent, însã acest merit nu poate
fi atribuit mamelor-copil ci
familiilor care nu le-au abandonat.
Acest fapt nu certificã decât cã nu
se pot stabili cliºee de viaþã.
Certitudinea ar putea însã decurge
din cercetãrile repetate, statisticile
înregistrate de-a lungul anilor ºi,
mai ales, din experienþa acumulatã
generaþii la rândul de medicii de
specialitate. Aceºtia afirmã în
unanimitate cã vârsta fireascã
pentru maternitate depãºeºte pragul
de 20 de ani, un prag care ar asigura

reducerea riscului de boli atât la
mamã cât ºi la copil. Ei atrag
atenþia cã sarcina este nu numai o
provocare, este acel moment care
îþi schimbã definitiv viaþa, iar
atunci când vârsta mamei este mai
micã decât cea consideratã
sãnãtoasã, nu existã maturitate
emoþionalã, stabilitate socialã ºi
susþinere, momentul naºterii poate
reprezenta momentul în care
fragilitatea structuralã a mamei îi
afecteazã în mod definitiv procesul
de maturizare.
Iatã deci cã, ºi prin aceastã
prismã, rolul educaþiei în familie ºi
în ºcoli este nu numai unul de
consistenþã ci ºi unul de impact
social major. Cu speranþa într-o
societate care sã gãseascã exact
pârghiile prin care sã creascã o
generaþie sãnãtoasã cu principii
morale bazate pe un suport valoric
real, lãsãm sã curgã pe obrazul þãrii
încã o lacrimã, de aceastã datã
destinatã copiilor cu copii, care ºiau înlocuit jocul de timpuriu cu
responsabilitãþi pentru care nu sunt
pregãtiþi.
Mihaela Raºcu
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10 lucruri extraordinare despre corpul uman
Se poate vorbi mult despre corpul
uman. Milioane de ani de evoluþie i-au
conferit multe abilitãþi. Acestea pot fi
mentale ºi biologice, voluntare ºi
involuntare.
Ele sunt folositoare atât pentru a
supravieþui, cât ºi pentru a prospera.
Existã multe alte forme de viaþã cu
abilitãþi uimitoare pe aceastã planetã.
Totuºi, oamenii le-au depãºit în
special mulþumitã capacitãþii lor de a
concepe idei ºi lucruri noi. Iatã niºte
lucruri extraordinare despre corpul
uman, pe care puþini le cunosc. Suntem
siguri cã lectura lor îþi va face plãcere.
1. Oamenii sunt cei mai buni
alergãtori de anduranþã de pe planetã –
Iatã un lucru uimitor despre corpul
uman. Oamenii sunt atleþi slabi în ceea ce
priveºte forþa ºi viteza. Dar suntem
fenomenali în ceea ce priveºte alergatul
încet ºi susþinut.
Spre deosebire de alte specii de
mamifere, oamenii au devenit bipezi
într-o perioadã cuprinsã între douã ºi trei
milioane de ani în urmã. Oamenii au
practicat dintotdeauna vânatul.
Asta înseamnã cã ei alergau,
mergeau ºi luau urma vânatului pe
distanþe lungi. Astfel, aveau un avantaj
asupra celorlalte carnivore.
De asemenea, spre deosebire de alte
animale, oamenii participã voluntar la
maratoane. Oamenii sunt superiori chiar
ºi animalelor care sunt cele mai bune la
alergatul de distanþã, cum ar fi caii sau
câinii.
Oamenii sunt alergãtori de
anduranþã mai buni datoritã centrului de
greutate ºi a abilitãþii de a transpira.

Animalele patrupede au centrul de
greutate în faþa membrelor posterioare.
La oameni, acesta este situat
deasupra picioarelor. Astfel, oasele ºi
muºchii sunt diferite ca structurã.
Ele au ºi diferite cerinþe energetice.
Alte animale îºi disipeazã cãldura
metabolicã gâfâind pe nas sau pe gurã.
Însã oamenii transpirã pe tot corpul.
Astfel, pe mãsurã ce transpiraþia se
evaporã, corpul se rãceºte într-o mãsurã
mult mai mare decât corpurile altor
animale.
2. În uter, un fetus dezvoltã un
milion de neuroni la fiecare 4 minute,
timp de 9 luni – Iatã un lucru uimitor
despre corpul uman aflat în creºtere.
Creierul uman începe sã se dezvolte din
vârful unui tub neuronal.
Acesta are doar trei milimetri
lungime. La trei sau patru sãptãmâni
dupã concepere, încep sã se formeze cele
trei regiuni ale creierului: posterioarã,
medie ºi anterioarã.
Timp de trei luni, creierul creºte de
câteva ori în mãrime. Aceasta se
întâmplã mai ales cu creierul anterior. El
creºte foarte repede ºi dominã celelalte

regiuni. Dupã 15 ºi pânã la 20 de
sãptãmâni, pe la mijlocul sarcinii,
numãrul celulelor creierului începe sã
creascã rapid. Pânã la vârsta de 6 luni,
cortexul cerebral începe sã se separe în
doi lobi. Pânã la finalul celor nouã luni,
creierul continuã se creascã. Apoi el se
mãreºte în continuare, pânã când copilul
atinge vârsta de 18 luni.
În tot acest timp, creierul creºte cu o
medie de 250.000 de celule nervoase pe
minut. Când un copil se naºte, creierul
are mai mult de 100 de miliarde de
neuroni.
Aceºtia formeazã în curând 100 de
trilioane de interconexiuni.
3. Corpul uman încearcã sã
compenseze dacã un vas sanguin este
blocat – Un alt lucru interesant despre
corpul uman este cã sistemul circulator
are multe ramuri redundante. Acestea
devin folositoare atunci când vasul din
apropiere este blocat.
Aceste ramuri redundante pot fi
preexistente sau nou formate. Un
exemplu de redundanþã vascularã
preexistentã este „cercul lui Willis” din
creier.

Acesta are o structurã circularã.
Dacã o parte a cercului este blocatã sau
îngustatã sau dacã una dintre arterele care
îl irigã cu sânge este blocatã sau
îngustatã, sângele va continua sã ajungã
la creier.
Astfel se previne un accident
vascular. Formarea de ramuri noi în jurul
unui vas cu probleme se numeºte
„neovascularizare”.
Reþele de vase de sânge funcþionale
se formeazã ca reacþie la circulaþia
proastã sau ischemie. Aceste reþele
servesc drept circulaþie colateralã.
Dupã un infarct, se formeazã noi
vase care sã ocoleascã blocajul de pe
artera principalã. Acest lucru s-a observat
atât la animale, cât ºi la oameni.
Vasele noi aduc destul oxigen
pentru refacerea þesutului cardiac. Acest
proces are loc ºi la nivelul ochilor.
Dar aceste vase noi cauzeazã
adeseori glaucom. Acest lucru se
datoreazã faptului cã blocheazã drenarea
umorii apoase.
4. Când oamenii sunt electrocutaþi ºi
aruncaþi la distanþe mari, acesta este
rezultatul contracþiei muscular – Când
este pericol, creierul declanºeazã
hipotalamusul. Acesta este responsabil
cu menþinerea echilibrului dintre stres ºi
relaxare.
Hipotalamusul trimite un semnal
glandelor adrenale sau suprarenale.
Acestea elibereazã hormoni de
adrenalinã ºi noradrenalinã. Astfel,
ritmul cardiac se mãreºte, respiraþia
creºte, pupilele se dilatã, digestia se
încetineºte.
Dar cel cel mai important este cã

astfel este ajutatã contracþia muºchilor.
Toþi aceºti factori la un loc ne fac corpul
agil.
Când sunt confruntaþi cu stres
extrem, muºchii se contractã. Contracþia
este mult mai puternicã decât cea dintr-o
stare neutrã sau decât cea care este
posibilã voluntar.
Ea poate fi observatã atunci când o
persoanã este electrocutatã ºi aruncatã la
o distanþã considerabilã de sursa ºocului.
Aceasta nu se întâmplã din cauza ºocului
electric în sine.
Cauza este contracþia involuntarã a
muºchilor care are loc atunci când
sarcina electricã trece prin corp. Oamenii
de ºtiinþã cred cã aceasta demonstreazã
capacitãþi ale contracþiei musculare care
nu sunt folosite în situaþii normale.
5. Despre corpul uman: Mãduva
oaselor produce 500 de miliarde de
celule sanguine pe zi – Mãduva oaselor
este un þesut spongios situat în interiorul
oaselor. Ea este responsabilã cu
producerea de celule sanguine roºii,
trombocite ºi celule sanguine albe.
Ea este ºi o parte importantã a
sistemului limfatic. De asemenea, ea
sprijinã sistemul imunitar al corpului
nostru.
În cazul unui adult, mãduva este
prezentã în coloanã, în oasele ºoldurilor,
ale umerilor, în stern ºi craniu. Un adult
obiºnuit care cântãreºte 65 de kilograme
are 2.6 kilograme de mãduvã osoasã.
Aceasta produce 500 de miliarde de
celule sanguine pe zi. Când celulele
sanguine sunt mature, ele trec prin
sistemul circulator al mãduvei.
Va urma

Consilierul dumneavoastrã financiar vã informeazã:

Asigurarea de protecþie juridicã ºi importanþa ei (Rechtsschutzversicherung)
De ce avem nevoie de o asigurare de
protecþie juridicã?
Aceastã asigurare este extrem de
importantã pentru orice persoanã care vrea sã
lucreze ºi sã se stabileascã în Germania,
datoritã faptului cã aici cheltuielile juridice sunt
foarte ridicate. Una este sã ai dreptate, alta este
sã þi se dea dreptate! De multe ori, renunþãm la
un drept de al nostru de frica costurilor ridicate
cu procesele, sau de ce sã nu recunoaºtem, de
frica limbii germane. Asigurarea de protecþie
juridicã vã poate oferi siguranþã în aproape
orice domeniu de viaþã: privat, profesional, în
circulaþia rutierã sau în legãturã cu situaþia
locativã. Cele patru componente ale asigurãrii
pot fi combinate dupã bunul plac, sau dupã
nevoile fiecãruia, însã de preferat ar fi sã se
beneficieze de tot pachetul, având astfel o
protecþie solidã de 360 de grade.
Indiferent dacã sunteþi implicat într-un
accident rutier, dacã aveþi probleme cu
angajatorul pentru cã nu v-a plãtit salariul mai
multe luni sau dacã un meseriaº ºi-a fãcut
treaba prost, pentru a vã putea face dreptate
apelarea la un avocat sau la instanþã poate fi
inevitabilã. Ce trebuie de asemenea sã ºtiþi este
cã cel care pierde un proces, plãteºte din
propriul buzunar facturi de avocat, taxe de
expert ºi taxe judiciare, toata acestea ajungând

rapid la sume foarte mari. Chiar ºi atunci când
aþi câºtigat procesul, existã posibilitatea sã
rãmâneþi cu cheltuielile de avocat – atunci când
partea adversã este insolventã, de exemplu.
De aceea este importantã o protecþie
juridicã solidã. Asiguratorul de protecþie
juridicã vã asigurã, prin cunoºtinþe de
specialitate ºi prin sprijin financiar, cã veþi
beneficia de dreptul dumneavoastrã, fãrã nici
un risc financiar. În caz de litigiu, acesta
plãteºte toate costurile, pânã la atingerea sumei
asigurate convenite.
Costuri preluate de Asigurarea de
protecþie juridicã:
1. avocat
2. costuri de judecatã ºi arbitraj

3. costuri de corespondenþã cu avocatul
4. costuri cu traducerea documentelor
necesare
5. martori ºi experþi
6. costuri pentru coreclamant ºi opozant,
în mãsura în care Tribunalul le impune
persoanei asigurate
7. costuri cu deplasãri în strãinãtate, în
mãsura în care unele fapte sunt de competenþa
unui Tribunal din strãinãtate
8. costuri cu Steuerberaterul ( contabilconsultant pe probleme de impozitare), în
cadrul protecþiei juridice pe domeniul de
impozitare
Alte puncte forte:
1. fãrã verificarea bonitãþii clientului
2. o reþea de avocaþi de TOP
3. reglarea necomplicatã a daunelor
4. reducerea primei de platã cu pânã la
10% în cazul neproducerii evenimentelor
asigurate
5. fãrã timp de aºteptare în domeniul
circulaþiei rutiere
6. Internet- Rechtschutz în domeniul
privat
7. la dorinþa clientului, un avocat poate
veni acasã
8. ADVOCARD este 7 zile din 7, 24 de
ore din 24 la dispoziþia dumneavoastrã. Mai

mult de atât, pentru probleme de circulaþie
rutierã în strãinãtate existã Notruf- Hotline (
linie telefonicã de urgenþe).
Este recomandat tuturor persoanelor care
locuiesc în Germania, mai ales:
1. tuturor persoanelor participante la trafic
( oricând pot apãrea probleme ce se pot rezolva
doar în instanþã)
2. tuturor angajaþilor ( în cazul
problemelor legate de relaþia cu Angajatorul)
3. tuturor celor care lucreazã ca
selbständig- persoanã fizicã autorizatã- sau
care au firmã ( procesele în aceste domenii sunt
de duratã foarte mare, prin urmare ºi costurile
aferente sunt uriaºe)
4. tuturor proprietarilor de case sau
chiriaºilor ( în probleme legate de chirie, de
exemplu).
Existã bonificaþii ce se aplicã Familiilor:
sunt asiguraþi, pe lângã detinatorul asigurãrii, ºi
soþia, copii, pãrinþii sau socrii. De asemenea, ºi
în cazul persoanelor singure existã anumite
tarife. Pentru persoanele ce depãºesc 58 de ani
ºi nu au nici o activitate profesionalã, existã
Tariful pentru Seniori.
Raluca-Gabriela Kovacs
01738391348
Iancu (Brebenica) Maria
01602955882

Andreas Huber, landlerul noilor orizonturi
diplomatice româno-austriece
Potrivit vechilor file de arhivã
primele contacte diplomatice între
România ºi Austria dateazã din
august 1920. Întrerupte în 1938 ele au
fost restabilite dupã cel de-al Doilea
Rãzboi Mondial. În urma recunoaºterii Republicii Austria reprezentanþele politice deveneau legaþii.
Ulterior, în 1963, reprezentarea
diplomaticã a fost ridicatã la rang de
ambasadã. Acum aceste relaþii
diplomatice au un alt orizont, o altã
extensie regionalã. Exemplul ne este
oferit în regiunea ºapte centru, unde
începând cu luna iunie 2011,
ambasadorul Michael Schwarzinger,
numea un consul onorific al
Republicii Austria, în persoana
domnului Andreas Huber.
ªapte ani de misionariat : ”Eu
provin dintr-o familie de landleri,
stabiliþi în Cristian. În anul 1983 am
plecat în Germania. În anul 1990,
când am revenit în România, mai
precis în Sibiu, nu aº fi crezut cã o sã
mã ocup de alte aspecte decât de cele
legate de business, anume de
conducerea firmelor: Limorom,
Autohaus Huber-Dealer Opel ºi în
prezent Suzuki pentru judeþele Sibiu
ºi Hunedoara. În urmã cu ºapte ani,
Excelenþa Sa Michael Schwarzinger,
Ambasadorul Republicii Austria în
România, inaugura la Sibiu al doilea
Consulat în România, dupã cel de la
Timiºoara. Pentru alegerea Sibiului ca locaþie consularã - au fost avute în
vedere trei considerente. Primul viza
istoria landlerilor din zonã, al doilea
era legat de faptul cã Sibiul se afla
geografic în centrul României. În
fine, un alt considerent important viza
dinamica economicã zonalã, faptul cã
multe firme austriece aveau aici
activitãþi economice. ”Prerogative
consulare: Practic asemenea oficii
consulare conduse de consuli
onorifici se deschid pe bazã de
reciprocitate între state, iar numirile
se fac în baza normelor ºi principiilor
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internaþionale. Candidaþii propuºi
trebuie sã îºi asume aceastã demnitate
pe duratã nedeterminatã. Persoanele
care exercitã asemenea prerogative
provin din diferite domenii de
activitate. Chiar dacã consulii
onorifici au independenþã financiarã
(nefiind angajaþi) ei respectã
cutumele acestui rang diplomatic. În
ce mã priveºte, atribuþiile consulare le
exercit în judeþele Sibiu, Braºov,
Alba, Mureº, Covasna ºi Harghita.
Prin activitatea noastrã cãutãm sã
asigurãm consilierea nu numai a
investitorilor austrieci ci ºi a
persoanelor împuternicite de firmele
austriece în zonã. Tot de la oficiile
consulare se pot obþine informaþii ºi
relaþii cu privire la Austria ºi tot aici
primesc sprijin sau îndrumãri turiºtii
austrieci care se afla in zona noastrã
de activitate sau cetãþenii austrieci
care au rezidenþã provizorie în aria
noastrã consularã.
Relevanþa economicã: Potrivit
datelor oficiale în România existã, în
prezent, peste 5.990 de firme cu
capital austriac. Statistica ne aratã un
trend ascendent în mediul de afaceri
românesc, comerþul bilateral românoaustriac fiind destul de stabil în ciuda
crizei economice globale. Banca
Naþionalã a României apreciazã cã
volumul total al investiþiilor directe
ale firmelor austriece în România se
cifreazã la peste 9 miliarde de euro,
reprezentând 18,1% din totalul
investiþiilor directe. În perioada
imediat urmãtoare doresc sã
organizez o întrevedere de socializare
cu reprezentanþii investitorilor
austrieci din zonã, pentru a aborda
teme diverse, de la cele legate de
activitatea oficiului consular pânã la
aspecte legate de cadrul culturalturistic ºi mediul de afaceri. Anul
trecut am avut asemenea întâlniri în
care am discutat nu numai probleme
consulare dar ºi aspecte legate de
susþinerea învãþãmântului dual în

regiune, cu scopul de a avea o forþã de
muncã performantã. În evidenþele
noastre regionale figureazã peste 80
de investitori austrieci care sunt
interesaþi de acest demers formativ ºi
formator.
Corsetul timpului: Prerogativele
diplomatice presupun mult, mult,
timp alocat acestei misiuni. Ca atare
nu este uºor sã armonizezi
responsabilitãþile consulare, cu
managementul afacerilor detinute ºi
cu timpul rezervat familiei. Poate aºa
vãzut din afarã totul pare simplu, dar
pentru noi -cei aflaþi în asemenea
situaþii- timpul este un adevãrat
corset. Trebuie sã pendulez conform
calendarului între Sibiu, Braºov,
Alba, Mureº, Covasna ºi Harghita.
Cu siguranþã nu pot sã spun cã am
alocat timp suficient familiei, în
schimb pot sã le mulþumesc din suflet
pentru înþelegerea ºi susþinerea
necondiþionatã.
În
dreptul
responsabilitãþilor enumerate trebuie
sã vã mãrturisesc cã mai sunt implicat
ºi în Uniunea Consulilor Onorifici din
România, structurã din care fac parte
consuli onorifici reprezentând:
Austria, Cehia, Italia, Islanda,
Letonia, Lituania, Luxemburg,
Macedonia,
Malta,
Monaco,
Norvegia, Olanda, Slovacia, Spania,
Turcia, Ungaria, Guineea Bissau,
Peru ºi Yemen. Misiunea este
onorantã dar are un cadru statutar,
obiective dar ºi aspecte strict
administrative, ca atare þin tot de
drãmuirea timpului. Practic U.C.O.R.
promoveazã ºi întreþine contactele
diplomatice între consulii onorifici
din România, fiind un liant între
mediul economic românesc ºi mediul
diplomatic acreditat în România. De
facto, aceasta structurã vine în
sprijinul consulatelor onorifice.
Excelenþa Sa Isabel Rauscher: La
încheierea misiunii diplomatice în
România
Excelenþa
Sa,
Dl.
Ambasador Mag. Gerhard Reiweger

a þinut sã mulþumeascã partenerilor
din România pentru cadrul fructuos
de cooperare româno-austriac. Pentru
noi a fost onorant cã în acest context
general am primit aprecieri pentru
activitatea Consulatului de la Sibiu.
Am fost mãgulit de frumoasele
gânduri adresate. În acest an este
invitatã a Sibiu E.S. Doamna Isabel
Rauscher, noul ambasador al
Republicii Austria în România, care a
prezentat scrisoarea de acreditare
preºedintelui României. Am avut
ocazia sã o cunosc. Pot sã vã
mãrturisesc cã este un om deschis,
agreabil...are o bogatã carierã
diplomaticã. A fost ºef de misiune la
Ambasada Austriei din Damasc, la
Ambasada Austriei din Londra,
ulterior din Praga ºi Varºovia. A mai
activat în Reprezentanþa Permanentã a
Austriei de la Naþiunile Unite din New
York. Vorbeºte curent germana,
engleza, franceza, spaniola, poloneza
ºi aidoma oricãrui austriac îndrãgeºte
schi-ul. În acest an, la competiþia
“Cupa de schi a Consulatului Austriei
la Sibiu-LIQUI MOLY!” , care va
avea loc în data de 17 Februarie 2018,
pe Pârtia B a Domeniului Arena Platos
din Pãltinis, sperãm sã se numere
printre competitori. Ambasadoarea
Isabel Rauscher schiazã la fel de bine
precum schiazã ºi Preºedintele
României, Excelenþa Sa Klaus
Iohannis. Am adresat invitaþia de a
participa la competiþie ºi membrii
clubului de afaceri austrieci din zonã.
Vom avea un cadru oportun pentru a
discuta ºi despre perspectivele anului
2019 când România va prelua
Preºedinþia Consiliului Uniunii
Europene în primul semestru din 2019
de la Austria, un eveniment special ºi
pentru zona noastrã dacã þinem cont cã
Sibiul va gãzdui cu aceastã ocazie o
reuniune informalã a liderilor
europeni.
de Adrian POPESCU
Sursa: http://www.tribuna.ro
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Un adolescent român seamãnã perfect cu
un personaj istoric austriac. Mama: „Toþi
au crezut cã este el în ambele fotografii“
O fotografie a unui personaj
istoric pe care a descoperit-o
întâmplãtor pe net i-a produs un
adevãrat ºoc. Este vorba despre o
bãimãreancã, mama unui bãiat
de 15 ani. Femeia a gãsit
fotografia unui tablou care îl
înfãþiºeazã pe Împãratul Franz
Joseph, la vârsta de 21 de ani.
ªocul a fost dat de asemãnarea
izbitoare a fiului ei cu personajul
istoric.
Totul a pornit în toamna
anului trecut, când bãimãreanca
Liana Opriº a descoperit,
navigând pe inernet, imaginea
unui tablou ce îl înfãþiºa pe
Împãratul Austriei Franz Joseph.
A trãit un adevãrat ºoc în
momentul în care a vãzut
asemãnarea izbitoare a fiului ei
cu acest personaj istoric, astfel
cã s-a grãbit sã posteze imaginea
pe Facebook, alãturi de

fotografia fiului ei. Reacþiile nu
au întârziat sã aparã.
„Prietenii mi-ai scris cã e
foarte frumos realizatã fotografia
ºi ne întrebau dacã mergem la
bal mascat sau s-a costumat doar
pentru pozã”, spune Liana. „Toþi
cei care îl cunosc au crezut cã
este el în ambele fotografii, mai
ales ºtiind despre pasiunea lui,

Austria va gãzdui un summit al UE privind
migraþia pe 20 septembrie, a anunþat marþi 13
februarie a.c. cancelarul Sebastian Kurz dupã o
întrevedere la Viena cu preºedintele Consiliului
European Donald Tusk, relateazã Reuters. Principalul
obiectiv al summitului din capitala austriacã va fi
‘lupta împotriva migraþiei ilegale’, a spus Kurz.
Partidul Poporului (OeVP) al lui Sebastian Kurz ºi

Summit al UE în
Austria: Se va discuta
despre migraþie

Partidul Libertãþii (FPÖ, extrema dreaptã) au convenit
în agenda lor guvernamentalã cã protejarea
frontierelor UE împotriva migranþilor ilegali
reprezintã o ‘condiþie indispensabilã pentru o politicã
de migraþie sustenabilã’ în Uniunea Europeanã,
conform Agerpres.
În dezbaterea actualã dintre þãrile UE privind
cotele obligatorii de refugiaþi, Kurz s-a alãturat
poziþiei preºedintelui Consiliului European Donald
Tusk, care a calificat cotele ca fiind ‘extrem de
conflictuale’ ºi ‘ineficiente’. Austria va prelua la 1
iulie acest an preºedinþia semestrialã a Consiliului
Uniunii Europene.
Cornel Dumitrescu
Sursa: https://www.stiripesurse.ro

de mic, pentru uniforma militarã
ºi armatã. A fost chiar greu sã-i
conving cã nu e el”, mai spune
ea.
Bãimãreanca spune cã nu se
presc
aici
conincidenþele.
Dincolo de asemãnarea fizicã, ea
îºi aminteºte de pasiunile lui de
mic pentru armele de jucãrie.
„Când era mic, Andrei era mereu

«blindat» cu sãbii, cu arme, cu
tot ce avea. Iar când mergeam la
þarã, avea o trupã de copii cu
care se juca, fãcând tot felul de
strategii militare. Aveau toþi
diferite roluri, evident, Andrei
era liderul”, mai spune ea.
Cu toate cã pe mama lui a
uimit-o aceastã asemãnare,
Andrei a rãmas impasibil. El a
fost doar puþin curios despre
personajul istoric, fãrã, însã, sã
se entuziasmeze prea mult. „Am
vãzut imaginea, am fost curios sã
aflu mai multe despre personajul
istoric”, spune el. De altfel,
acum pasiunile lui s-au mutat
spre calculatoare, visând la un
laptop
performant
pentru
gameri.

Cine a fost Franz Joseph
Joseph s-a nãscut la 18
august 1830, la Viena ºi a trãit

pânã la la 21 noiembrie 1916.
A fost un împãrat al Austriei
din Casa de Habsburg, rege al
Ungariei ºi Boemiei, rege al
Croaþiei, mare duce al
Bucovinei, mare principe de
Transilvania, marchiz de
Moravia, mare voievod al
Voievodatului Serbia, din
1848 pânã în 1916. El a
domnit timp de 68 de ani,
domnia lui fiind consideratã
una din cele mai lungi, dupã
cea a regelui Ludovic al XIVlea al Franþei ºi a principelui
Johann al II-lea al Lichtensteinului.
În imaginea care a ºocat-o
pe bãimãreancã, împãratul este
înfãþiºat la vârsta de 21 de ani,
într-un portret realizat de Johann
Ranzi, în 1851.
de Angela Sabãu
Sursa: http://adevarul.ro

Zeci de copii din Craiova, premiaþi
la un concurs de dans în Viena
Zeci de copii din Craiova,
pasionaþi de dans, au mers la Viena,
Austria, pentru a reprezenta
România
într-o
importantã
competiþie de dans. Talentul ºi
dãruirea celor 77 de copii i-au fãcut
sã se întoarcã de la „Vienna Fest Info
Dance 2018“ cu numeroase premii
câºtigate atât la individual, cât ºi în
formaþie.
Toþi cei 77 de elevi ai ºcolii
„Dance Beat“, care au participat la
competiþia de dans din Viena, au dat
tot ce au avut mai bun pe scenã
pentru a demonstra cã meritã sã
câºtige cât mai multe premii. ªi au
reuºit sã arate cã sunt printre cei mai
buni, clasându-se de patru ori pe
locul I, de patru ori pe locul al
doilea, o datã pe locul trei, de douã
ori pe locul cinci ºi o datã pe locul al
ºaptelea. Cele mai bune clasãri au
fost obþinute de trupa Famous, cu un
dans country, trupa Style Dance, cu
un dance hip-hop, trupa Dynamic,
tot cu un dans hip-hop ºi de duoul
format din Adriana Economu ºi
Ramona Giuglea, care s-a fãcut
remarcat cu un dans bollywood.
Dansatorii craioveni au prezentat în
faþa juriilor diverse tipuri de dansuri,
de la jazz, gipsy style, bollywood,
pânã la fantezie coregraficã „Herry
Potter“.
Competiþia din Viena a fost una
de amploare, unde au participat

aproximativ 3.000 de dansatori din
17 þãri, care au prezentat peste 300
de dansuri. Pentru ei au fost
amplasate trei scene, câte una pentru
fiecare categorie de vârstã, iar
prezentarea dansurilor a avut loc
concomitent, pe toate cele trei scene.
Cu toate emoþiile ºi haosul din jur,
copiii din Craiova s-au descurcat de
minune, iar pentru ei urmeazã altã
competiþie internaþionalã pentru care
au început sã se pregãteascã. Vor
merge, între 27 ºi 29 aprilie, la
Salonic, în Grecia, pentru a-ºi arãta
încã o datã priceperea în arta
dansului. Însã, cel mai greu este
pentru pãrinþii lor, care trebuie sã
susþinã toate cheltuielile pe care le
presupune un astfel de concurs. „De
obicei alegem sã mergem la douã
competiþii internaþionale, în fiecare
an. Ne-am dori sã mergem în mai

multe locuri, dar, din pãcate, totul se
face pe banii pãrinþilor. De la
transport, cazare, masã, costume,
pânã la taxa de participare în
concurs. Este destul de greu, însã
avem parte de susþinerea pãrinþilor,
iar acest lucru nu poate decât sã ne
bucure. Copiii muncesc din greu ºi
au înþeles cã orele suplimentare ºi
antrenamentele serioase sunt cheia
succesului. Pentru Viena ne-am
pregãtit din luna septembrie, iar
premiile câºtigate ne motiveazã sã
mergem mai departe cu ºi mai multã
ambiþie. La Viena, copiii au primit
cupe, medalii ºi diplome. Ar fi
extraordinar dacã am avea un
sponsor care sã ne mai ajute cu cele
necesare“, a declarat Ana-Maria
Traºcã, una dintre profesoarele de
dans.
Sursa: http://www.gds.ro

Proiecþia filmului “Pãdurea
spânzuraþilor”, la Bruxelles

Institutul
Cultural
Român
Bruxelles BOZAR ºi ULB au
organizat în 9 februarie a.c., la
BOZAR, proiecþia filmului Pãdurea
spânzuraþilor de Liviu Ciulei (1964),
pelicula care a primit prima
distincþie la Cannes pentru regie,
pentru România (1965). Istoricul de
artã Adrian Silvan-Ionescu, istoricul
ºi criticul de film Bujor T. Rîpeanu,
istoricul de film Marian Þuþui ºi
istoricul de film Dominique Nasta
au susþinut dezbateri în cadrul mesei
rotunde cu titlul „Filmul Pãdurea
spânzuraþilor r.: Liviu Ciulei, reper
pentru filmografia românã în
contextul modernitãþii europene“
care au precedat proiecþia.
Prelegerile Pãdurea spânzuraþilor
– oglinda marelui rãzboi, susþinutã
de Adrian Silvan-Ionescu, Românii
transilvãneni în armata austroungarã
din
Primul
Rãzboi
Mondial, susþinutã de Bujor T.
Rîpeanu ºi Primul mare succes
românesc la Cannes, susþinutã
de Marian Þuþui au fost însoþite de
proiecþii ale imaginilor din timpul
filmãrilor ºi ale celor care l-au
inspirat pe Liviu Ciulei sã le redea pe
peliculã. Dezbaterea a cuprins ºi
prezentarea
cãrþii
Pãdurea
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spânzuraþilor, oglindã a Marelui
Rãzboi: 50 de ani de la premierã,
100 de ani de la subiect. Dominique
Nasta a intervenit în cadrul
discuþiilor în calitate de specialist a
moderat dezbaterea ºi sesiunea de
întrebãri-rãspunsuri.
Evenimentele a avut loc
încadrul programului-cadru “1918
European Dreams of Modernity. 100
years on.“ – cea mai amplã
manifestare multidisciplinarã internaþionalã organizatã de BOZAR în
parteneriat cu statele central ºi est
europene în anul Centenarului.
Proiectul este realizat cu suþinerea
Centrului
Naþional
al
Cinematografiei Române (CNC), al
Arhivei Naþionale de Film a
României (ANF) ºi a Institutului de
Istoria Artei „G. Oprescu“ al
Academiei Române (IIA).
Este de menþionat cã : « Pãdurea
spânzuraþilor poate sta, cu cinste,
alãturi de alte filme din aceeaºi
familie, precum « Nimic nou pe
frontul de vest »de: Lewis Milestone
(1930), « Westfront1918 » de: Georg
Wilhelm Pabst (1930), « Wings » de:
William Wellman (1927),Þ Iluzia
cea mare » de Jean Renoir (1937)
ºi « Cãrãrile gloriei » de: Stanley

Kubrick (1957) » dupã cum a
declarat Adrian-Silvan Ionescu.
„Deºi Ion Popescu-Gopo a primit
Palme d`Or pentru scurtmetraj la
Cannes încã din 1957 pentru desenul
sãu animat Scurtã istorie, cinematografia româneascã a dobândit o
deplinã recunoaºtere internaþionalã
la jumãtatea anilor ºaizeci, într-o
perioadã de liberalizare care a urmat
plecãrii trupelor sovietice (1958). O
astfel de liberalizare a avut punctul
culminant în 1968, când Nicolae
Ceauºescu a condamnat intervenþia
în Cehoslovacia, ºi a început sã
stabileascã relaþii privilegiate cu
Occidentul. Spre deosebire de alte
þãri comuniste, în 1968, Ceauºescu a
proclamat la conferinþa scriitorilor
din acel an dreptul artiºtilor de a
avea o «diversitate de stiluri», ceea
ce a însemnat, de fapt, renunþarea la
«realismul socialist» ca unicã
tendinþã artisticã acceptatã. Deplina
consacrare a filmului românesc
avusese loc însã în 1965 datoritã lui
Liviu
Ciulei
care
obþinuse
cu Pãdurea spânzuraþilor premiul
pentru regie la Cannes, adaptând
pentru ecran romanul omonim al lui
Liviu Rebreanu (1922). “, a
argumentat Marian Þuþui pentru ICR
Buxelles.
Una
dintre
capodoperele
cinematografiei româneºti, despre
care mulþi au auzit, dar puþini îi
cunosc valoarea, Pãdurea Spânzuraþilor (RO, 1964, 158’, O.V., st.
EN), este o ecranizare a romanului
omonim al scriitorulu Liviu
Rebreanu (1855-1944). Filmul a fost
realizat de reputatul regizor Liviu
Ciulei, acesta alegând în rolul
principal, cel al locotenentului
Apostol Bologa, pe tânãrul (pe
atunci) actor Victor Rebengiuc, rol
care l-a consacrat pe acesta în lumea
cinematografului. Distribuþia este
completatã de însuºi regizorul Liviu
Ciulei (în rolul lui Klapka), actriþa
Ana Széles (Ilona) ºi ªtefan

Ciubotaraºu (Petre). Filmul spune
povestea dificilã a unui etnic român
care, ajuns în armata austro-ungarã,
refuzã
sã
lupte
împotriva
conaþionalilor sãi ºi se confruntã cu
pedeapsa cu moartea. Primul Rãzboi
Mondial. Este 1916 ºi Transilvania,
o regiune cu populaþie mixtã, în care
românii sunt majoritari, este încã
parte a Imperiului Austro-Ungar.
Statul independent român declarã
rãzboi
Austro-Ungariei,
o
confruntare care se va încheia cu
preluarea Transilvaniei de cãtre
România în 1918. Angajarea
României în rãzboi ridicã o serie de
dileme morale pentru Apostol
Bologa (Victor Rebengiuc), un tânãr
locotenent de etnie românã care a
fost de ceva timp înrolat în armata
austro-ungarã ºi care este transferat
la luptã în regiunea populatã
majoritar de oameni de aceeaºi etnie.
Torturile morale ale lui Bologa încep
odatã cu numirea sa într-o Curte
Marþialã care condamnã un dezertor
ceh ºi trebuie sã supravegheze
executarea, o experienþã profund
tulburatoare.
În 1965, regizorul Liviu Ciulei a
primit premiul pentru cel mai bun
regizor la Festivalul Internaþional de
Film de la Cannes pentru adaptarea
scenicã a romanului lui Liviu
Rebreanu, în timp ce Ovidiu
Gologan a fost premiat pentru cea
mai bunã imagine de film la
Festivalul de la Milano. S-a
întâmplat într-un context în care
Franþa pãrea sã-ºi reia vechile
legãturi cu România, angajându-se
într-o serie de coproducþii; Festivalul
de la Cannes a fost doar unul dintre
locurile în care românii puteau sã se
distingã (în special Istoria Scurtã a
lui Ion Popescu-Gopo, care a primit
Palm D’Or pentru cel mai bun
scurtmetraj ºi premiul lui Mircea
Mureºan pentru Rãscoala, o adaptare
din 1965 a unui alt roman al lui Liviu
Rebreanu).
SURSA : http://icr.ro/bruxelles
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Institutul Cultural Român participã la «1918
european Dreams of Modernity – 100 years on»
Institutul Cultural Român
Bruxelles participã la «1918
european Dreams of Modernity –
100 years on », cel mai amplu
program
multidisciplinar
internaþional organizat în parteneriat
cu Palatul Artelor Frumoase din
Bruxelles dedicat semnificaþiei
anului 1918 - anul destrãmãrii
marilor imperii ºi al apariþiei noilor
state, anul MARII UNIRI în
România - ºi al unui secol de istorie
frãmântatã, un veac al schimbãrilor
pe harta Europei ºi al profundelor
transformãri. Seria de manifestãri a
început pe 3 ºi 4 februarie, la
BOZAR ºi la Casa Istoriei
Europene. Inauguratã în mai 2017,
Casa Istoriei Europene oferã o
perspectivã amplã asupra istoriei
europene a secolului al XX-lea
trasând perioada celor douã Rãzboie
Mondiale ºi procesul de reconstuire
a unitãþii continentului, fãrã sã
neglijeze ºi aspecte de actualitate
precum ieºirea Marii Britanii din
Uniunea Europeanã.
Istoricul Adrian Cioroianu,
Reprezentantul Permanent al
României la UNESCO, profesor ºi
eseist, alãturi de jurnalistul Ion M.
Ionitã, redactorul-ºef al revistei

HISTORIA au fost distinºii invitaþi
ai ICR Bruxelles la un fascinant
maraton de discuþii ºi dezbateri
intitulat
DAYDREAMING
NATIONS.
20 de personalitãþi, intelectuali
rafinaþi ºi renumiþi artiºti, istorici ºi
jurnaliºti, filozofi ºi scriitori din zece
þãri central ºi est europene, de la
Marea Balticã la Marea Neagrã, au
prezenta propria viziune despre
1918, acest moment cu profunde
semnificaþii în istoria naþionalã ºi
cea europeanã, au cãutat rãspunsuri
la întrebarea « de ce Istoria conteazã
în Europa de azi ? » ºi au reflectat,
dintr-o perspectivã istoricã, la
perioada interbelicã, privitã ca una

dintre cele mai complexe etape în
dezvoltarea ºi modernizarea noilor
state europene.
Vocile invitaþilor, din Albania,
Austria, Estonia, Finlanda, Letonia,
Lituania, Polonia, Republica Cehã,
România ºi Ungaria au fost
ascultate, opiniiile lor au fost
analizate ºi discutate cu publicul
internaþional prezent la dezbateri.
Adrian Cioroianu ºi-a prezentat
viziunea pornind de la propria
afirmaþie „De la agonie la extaz în
doar douãsprezece luni - aceasta
este, succint, istoria anului 1918 în
România”, iar Ion M. Ioniþã a
contextualizat
declaraþia
sa
provocatoare „Naþiunile între vis ºi

coºmar- care este rolul istoriei?”
« Consider, ca redactor-ºef al
revistei Historia, cã Istoria nu este
despre trecut, ci despre prezent ºi
uneori despre viitor. Centenarul
anului 1918 este, în aceastã
perspectivã, Centenarul Europei în
întregimea ei, nu numai Centenarul
þãrilor care s-au constituit ca state
naþionale la sfârºitul Primului
Rãzboi Mondial sau au atins
obiective istorice cum a fost cazul
Unirii provinciilor româneºti cu
Regatul României. Este vorba
despre istoria comunã europeanã cu
momentele ei tragice ºi cu
momentele ei înãlþãtoare, cu
învingãtori ºi învinºi în douã
Rãzboaie Mondiale, dar este mai
presus de toate istoria care ne-a
învãþat cã putem trãi în pace în
Europa numai dacã ne înþelegem
istoria ºi reuºim sã trãim împreunã.
De aceea, Centenarul 1918 este o
rememorare a trecutului, dar ºi un
pas pentru viitor », a declarat pentru
ICR Bruxelles, jurnalistul Ion M.
Ioniþã
Invitaþii români au cãutat
rãspunsuri la întrebãrile « Ce
înseamnã 1918, azi, dupã 100 de
ani, ANUL CENTENARULUI, în

România ºi în afara þãrii ? Ce
semnificaþie are anul 1918 pentru
tânãra generaþie?
Este important sã reþinem cã
Adrian Coroianu este istoric ºi
eseist, fost ministru al afacerilor
externe, decan ºi reputat profesor
universitar la Facultatea de Istorie a
Universitãþii Bucureºti. Autor a
nenumãrate cãrþi ºi manuale de
istorie a României ºi realizator de
emisiuni de televiziune pe teme
istorice,
profesorul
Adrian
Cioroianu publicã frecvent studii ºi
articole în numeroase reviste
naþionale ºi internaþionale.
De asemenea Ion M. Ioniþã este
redactor-ºef al revistei „Historia”,
publicaþie apreciatã în spaþiul presei
scrise din România, care prezintã
subiecte de istorie naþionalã ºi
europeanã. În 2018 revista dedicã
spaþii ample Centenarului istoriei
europene 1918-2018 ºi Anului
european al patrimoniului cultural.
În paralel cu activitatea de analist de
politicã internã ºi europeanã, Ion M.
Ioniþã este prezentator la emisiuni
radio ºi TV pe teme politice ºi
afaceri externe.
SURSA :
http://icr.ro/bruxelles

Coloana infinitului - stâlp al cerului
Coloana Infinitã este o operã a artistului
Constantin Brâncuºi, parte a trilogiei Ansamblului
Monumental din Târgu Jiu, compus din: ”Coloana
Infinitã”, ”Poarta Sãrutului” ºi ”Masa Tãcerii”.
Comanditara lucrãrii a fost ”Societatea Liga Naþionalã
a Femeilor Gorjene”, iar preºedinta organizaþiei,
Aretia Tãtãrescu, soþia primului ministru Gheorghe
Tãtãrescu, i-a acordat lui Brâncuºi deplinã libertate de
acþiune ºi l-a ajutat sã obþinã sprijinul financiar
necesar. Coloana are o înãlþime de 29,35 metri ºi este
compusã din 15 moduli octaedrici suprapuºi, având la
extremitãþi câte o jumãtate de modul. Cei 15 modului
(numiþi „mãrgele” de cãtre Brâncuºi) plus cele douã
jumãtãþi dau 16, numãr ce face referire la anul în care
România a intrat în Primul Rãzboi Mondial.
Jumãtãþile reprezintã jumãtatea anului, momentul în
care România a intrat în conflagraþie. Monumentul, un
stâlp funerar oltenesc stilizat, este cea mai cunoscutã
operã a lui Constantin Brâncuºi când românii sunt
puºi sã enumere operele artistului gorjean.
În anul 1934, Constantin Brâncuºi a fost invitat sã
ridice un monument întru cinstirea faptelor eroice ale
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gorjenilor ºi, cu deosebire, a rezistenþei populaþiei
oraºului Târgu-Jiu, din timpul primului rãzboi
mondial. Artistul dorise dintotdeauna “sã facã ceva
pentru þarã”, aºa încât a acceptat bucuros comanda,
socotind-o un punct culminant în cariera sa. În
februarie 1935, Brâncuºi îi scrie Militei Petraºcu –
fosta sã elevã, cea care o sfãtuise pe Aretia Tãtãrescu,

sã i se adreseze – cã este “ca un ucenic în ajun de a
deveni calfã, aºa cã propunerea nu putea sã cadã mai
bine”. Brâncuºi a avut de multe ori intenþia sã ridice
monumente de for public, dar – cu excepþia
ansamblului de la Târgu-Jiu - nici unul din proiectele
sale nu s-a materializat. Brâncuºi a hotãrât cã la TârguJiu o “Coloana Infinitã” de mari dimensiuni era cel
mai potrivit monument pentru comemorarea eroilor
cãzuþi în rãzboi. Perioada în care s-a elaborat ºi realizat
monumentul coincide în mare cu durata guvernãrii
liberale, o perioada de înflorire economicã,
prosperitate ºi creativitate.
Brâncuºi a cerut ca de toate aspectele tehnice ale
realizãrii monumentului sã se ocupe o persoanã în
care avea deplinã încredere: tânãrul ªtefan
Georgescu-Gorjan. Acest tânãr era inginer-ºef ºi
adjunct al directorului la Atelierele Centrale Petroºani
din cadrul Societãþii “Petroºani”. Conducea biroul de
proiectare, turnãtoria ºi laboratoarele ºi cunoºtea foarte
bine forþa de muncã. Societatea “Petroºani” avea
capital liberal, iar directorul general, Ioan Bujoiu, era
un membru marcant al PNL ºi ministru în cabinetul

Tãtãrescu. La cererea premierului, societatea a fost de
acord sã suporte costul execuþiei ºi montãrii
monumentului, precum ºi sã asigure personalul
calificat.
Sculptorul a constatat cu plãcere cã tânãrul
inginer îmbinã temeinica pregãtire profesionalã cu
bunã cunoaºtere a limbilor strãine fiind cu aplecare
spre filosofie, istorie, literaturã ºi artã. ªtefan
Georgescu-Gorjan era conºtient de genialitatea
sculptorului ºi a reuºit sã-i intuiascã ideile cu privire la
“Coloana Infinitã”. Alãmirea Coloanei s-a fãcut la faþa
locului, aplicând prin pulverizare sârmã de alamã.
Aceastã tehnologie a fost utilizatã la vremea
respectivã pentru prima datã în România ºi a fost
adusã special din Elveþia. Greutatea totalã a Coloanei
(nucleu + “mãrgele”) este de 29.173 kg. La
construcþia ºi ridicarea monumentului nu au fost
accidente. Pe 27 octombrie 1938, coloana din oþel ºi
fontã fãcutã sã sprijine bolta cereascã este inauguratã
în prezenþa oficialitãþilor, oamenilor de culturã dar ºi a
persoanelor în cinstea cãrora fusese ridicatã.
Sursa: http://www.istorie-pe-scurt.ro
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Balul Mãrþiºorului
Balul Mãrþiºorului este prilej de legat
noi prietenii ºi de a duce tradiþia mai
departe în cadrul Centrului Cultural
Român din Neuchâtel (CCRN). Avem
bucuria de a afla mai multe despre
eveniment ºi de a vi-l prezenta pe Ionuþ
Bãncilã, actualmente preºedintele
organizaþiei, cunoscut românilor din
Elveþia ºi pentru magazinul cu produse
tradiþionale.
Casa-romanilor.ch (C.R.): - Ce
presupune Balul Mãrþiºorului?
Ionuþ Bãncilã (I.B.): - O sãrbãtoare
cu de toate: muzicã, mâncare tradiþionalã,
dans ºi voie bunã. Anul acesta, fiind
Centenarul Marii Uniri, am inclus special
în program Hora Unirii. Este o ocazie de
a ne reîntâlni între români, dar ºi de a
aduce alãturi elveþieni ºi alte naþionalitãþi.
Basarabenii nu se pun, ei oricum sunt deai noºtri.
Vin ºi elveþieni ºi italieni, parteneri
de-ai românilor, dar ºi oameni fãrã niciun
fel de legãturã de sânge. Un exemplu este
Liliane Broillet, unul dintre membrii
fondatori CCRN din 2002, elveþiancã
get-beget. Când am vorbit prima datã cu

ea mi-a zis: Mãi, tu eºti moldovean! Mi
se pare incredibil cã vorbeºte fluent ºi ne
recunoaºte graiurile. Nici nu pot vorbi
francezã cu ea, româna ei este perfectã.
De asemenea, an de an, ne onoreazã
oficiali ai cantonului Neuchâtel.
C.R.: - Sãrbãtoarea Mãrþiºorului
este de când Centrul. Cum a început
totul?
I.B.: - Ideea unui centru cultural
românesc s-a nãscut ca urmare a unei
întâlniri interculturale, organizatã de
cãtre asociaþia „Internos“ din Neuchâtel
în 2001. Prezenþa româneascã a avut un
mare succes, iar un an mai târziu se
puneau deja bazele Centrului, având loc
mici întâlniri ºi petreceri. Sãrbãtoarea
Mãrþiºorului din 2003 a fost însã primul
eveniment de amploare. Ani la rând, s-au
schimbat preºedinþi în CCRN, comitetul,
membrii, dar pentru românii din Elveþia

romandã este de neimaginat sã nu avem
aceastã serbare: ºi ce dovadã mai bunã
decât cei peste 80-100 de participanþi
care vin la fiecare ediþie.
C.R.: - Ce alte evenimente mai au
loc în cadrul CCRN?
I.B.: - De nelipsit din programul
fiecãrui an sunt Ziua Iei ºi Seara de
Colinde - realizatã cu suportul Bisericii
Ortodoxe. Apoi avem mereu conferinþe,
expoziþii de picturã, lansãri de carte,
comemorãri- pânã acum pentru Mihai
Eminescu, Dinu Lipatti, Constantin
Brâncuºi, spectacole- acum câþiva ani am
avut-o pe regretata Stela Popescu alãturi,
desigur, în pereche cu Alexandru
Arºinel.
C.R.:
- Dar toate aceste
evenimente presupun o logisticã
serioasã...
I.B.: - Este greu, dar avem noroc sã
gãsim mereu voluntari dornici sã se
implice în organizare, sã contribuie cu ce
ºtiu ºi cu ce e nevoie. CCRN are în
prezent 75 de membri, iar din 2016, 8
sunt în comitetul director- atât dintre cei

care au pus bazele- vechea gardã- cât ºi
mai tineri.
C.R.: - De ce merge tradiþia mai
departe? Ce rol au aceste evenimente
în comunitatea româneascã din

Neuchâtel ºi din Elveþia?
I.B.: - Cred cã motivaþia cea mai
mare stã în dorinþa românilor ºi elveþilor
de a continua ceea ce este frumos, de a-ºi
educa ºi creºte copiii nãscuþi aici în
spiritul tradiþiei. Toate aceste evenimente
sunt un prilej de a lega prietenii cu
oameni care iubesc România ºi o
oportunitate de a vorbi limba dincolo de
cadrul familiei.
C.R.: - De ce aþi ales sã vã
implicaþi?
I.B.: - Am o legãturã strânsã cu toþi
care iubesc România. ªi prin activitatea
în Clubul Cultural ºi prin ceea ce fac la
magazin am ocazia sã întâlnesc mulþi
români. Aºa mã simt aici acasã. Chiar am
avut o întâmplare conducând spre
România, fiind oprit într-un control de
rutinã de poliþia maghiarã: Unde vã
duceþi? Eu, sigur pe mine: acasã! ªi de
unde veniþi? De acasã! Poliþistul, cu totul
debusolat N-am înþeles... unde mergeþi
totuºi? Mã duc la mama acasã! ªi de
unde veniþi? De acasã de la mine!
ªi nu e bucurie mai mare decât sã aud
un puºtan de 6 ani cã-i zice mamei lui:
Mama, hai la românu’!
Cât despre CCRN... aparþin
generaþiei mai tinere faþã de cea care a
înfiinþat organizaþia. ªi cred cu tãrie cã ºi
tineretul ºi oamenii din generaþia mea pot

fi ajutaþi ºi susþinuþi de acest cadru ºi cã
CCRN trebuie sã þinã pasul cu timpul.
C.R.: - Care este cea mai frumoasã
amintire din aceºti ani în Elveþia?
I.B.: - Fiecare zi îmi oferã o amintire
frumoasã pentru cã în fiecare zi descopãr
ºi leg prietenii cu oameni deosebiþi. Trec
pragul magazinului meu pentru a regãsi
fragmente de românism sau ne
cunoaºtem spontan, ºi chiar dacã ne
întâlnim apoi rar, când ne revedem, ne
revedem cu drag ºi e o mare bucurie. Aºa
ºi-au gãsit loc în sufletul meu oameni
precum Cedric Monnin - care prin naiul
sãu simte mai româneºte decât mulþi
români, Constantin Tuleaºcã - chirurgul
român din Lausanne, Adrian Moraru extrem de dedicat comunitãþii româneºti
din Elveþia prin fotografiile sale, Gianni
Brad ºi alþii.
C.R.: - Ce au aceºti oameni ºi
românii din Elveþia în comun?
I.B.: - Simplu: toþi sunt oameni
normali, care iubesc România. Nu le este
ruºine sã îºi exprime plãcerea ºi bucuria
de a simþi româneºte.
C.R.: - Vã place în ?ara Cantoanelor? De ce aþi ales sã vã stabiliþi aici?
I.B.: - Eu gãsesc numai asemãnãri
între România ºi Elveþia: pãdurea,
verdeaþa, zona montanã. Neuchâtel îmi
aduce aminte de împrejurimile Bacãului
unde am crescut la bunici. Am ajuns aici
în 2008, fãrã sã am ambiþii: dupã 8 ani
voiam sã pãrãsesc cu soþia Italia, sã ne
întoarcem în România, iar sora mea, care
era deja în Elveþia, a zis cã ar merita sã
încercãm ºi traiul de aici. ªi ne-am
adaptat. ªi a devenit acasã...
Activitatea Centrului Cultural
Român din Neuchâtel poate fi urmãritã ºi
pe Facebook.
Ionuþ Bãncilã vã aºteaptã cu drag ºi
la magazinul sãu, Neuengasse 32, Biel.
Interviu realizat de cãtre Livia
Bãlãcescu

Vizita în Olanda a delegaþiei
ASOCIAÞIEI MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA
Ambasadorul României la
Haga a avut o întâlnire cu delegaþia
Asociaþiei Municipiilor din
România condusã de Robert Sorin
Negoiþã, preºedinte al asociaþiei ºi
primar al sectorului 3 al
municipiului
Bucureºti,
în
contextul vizitei acesteia în Olanda,
în 8 ºi 9 martie a.c., la invitaþia
Asociaþiei
Municipalitãþilor
Olandeze,VNG.
Din delegaþia românã fac parte

primarii oraºelor Arad, Buzãu,
Galaþi, Slobozia, Oneºti, Roman,
Brad, vice-primarii din Piteºti ºi
Slobozia, consilieri ai primãriilor
din Râmnicu Vâlcea ºi Bucureºti,
experþi din administrate localã.
Prezenþa în Olanda a delegaþiei
române are ca principale obiective
cunoaºterea experienþei Asociaþiei
Municipalitãþilor Olandeze în
digitalizarea serviciilor furnizate
populaþiei, regenerarea urbanã,

uterile binefãcãtoare ale apei limpezi, de
izvor, sunt cunoscute din cele mai vechi
timpuri. În mitologia multor popoare, apa este un
simbol al regenerãrii, tinereþii ºi vigorii. ªi în atât de
frumoasele basme româneºti, pline de înþelepciune,
eroii beneficiazã mereu de proprietãþile miraculoase
ale lichidului binefãcãtor, pe care ni-l dãruieºte cu
generozitate natura. Apa vie din poveºti conferã
tinereþe veºnicã ºi putere, în timp ce apa moartã
vindecã rãnile ºi chiar îi readuce la viaþã pe Feþii
Frumoºi învinºi pe cale miºeleascã. Iar ceea ce,
veacuri la rând, a fost doar poveste, s-a demonstrat
ºtiinþific în secolul trecut.

P

O sursã nesecatã de sãnãtate
Pe lângã faptul cã ne potoleºte setea, apa e un
excelent întãritor al sistemului imunitar ºi un foarte
eficient detoxifiant: transportã în corp oxigen, nutrienþi ºi asigurã eliminarea toxinelor ºi a celulelor
moarte. Totodatã, îmbunãtãþeºte remarcabil funcþiile
cognitive, creºte rezistenþa în faþa stresului, combate
stãrile de anxietate, þine la distanþã depresiile ºi are
efect energizant pentru suflet ºi trup. În plus, previne
ºi amelioreazã o mulþime de afecþiuni, despre care voi
vorbi pe-ndelete puþin mai târziu. ªi, nu în ultimul
rând, apa contribuie la pãstrarea aspectului tineresc al
chipului ºi corpului, chiar la vârste înaintate. Este
adevãrat, aºadar! Frumuseþea, sãnãtatea, tinereþea,
inteligenþa, fericirea ºi viaþa lungã se regãsesc, toate,
într-un pahar de apã!

Elixirul vitalitãþii: apa de ploaie
Printre primii care au observat beneficiile, aproape miraculoase, ale apei asupra trupului ºi sufletului,
au fost japonezii ºi indienii. Aceºtia foloseau apa în
scop terapeutic, pentru prevenirea sau chiar tratarea
anumitor boli. Leacul bun la toate era administrat pe
stomacul gol, dimineaþa. Pe durata întregii zile se
beau 4 pahare a 160 de ml de apã proaspãtã. Unul
dintre pionierii descoperirilor ce aveau sã se facã
despre proprietãþile apei a fost inginerul francez
Marcel Violet. El a intuit existenþa a ceea ce se
numeºte astãzi apã alcalinã. În 1939, a observat
efectul uimitor al apei de ploaie asupra plantelor. ªi-a

Pagina 18

încheierea de parteneriate care sã
sprijine promovarea bunelor
practici ºi a schimbului de
specialiºti în domenii de interes
comun precum oraºe inteligente ºi
economie circularã, transformare
urbanã, mobilitate inteligentã,
transport public, management al
deºeurilor.
Pe agenda vizitei sunt incluse
de asemenea întâlniri cu viceprimarul oraºului Haga ºi secretarul

general al Asociaþiei Municipalitãþilor Olandeze, vizitarea Agenþiei
olandeze de Antreprenoriat/RVO ºi
a Platformei 31, o organizaþie
independentã care faciliteazã
interconectarea cercetãrii cu
aplicabilitatea practicã ºi politicile
urbane.
În contextul marcãrii Anului
CENTENAR ºi a împlinirii a 25 de
ani de la aderarea României la
Organizaþia Internaþionalã a

Francofoniei, Ambasada României
la Haga organizeazã, în cadrul
programului cultural “Seri muzicale
la Ambasada României”, un
concert de pian ºi vioarã susþinut de
tinerii artiºti români Anamaria
Stamp ºi Florin Negreanu, la care
delegaþia Asociaþiei Municipiilor
din România este prezentã în
calitate de oaspete de onoare.
AMBASADA ROMÂNIEI
în Regatul Þãrilor de Jos

Apa vie leac sã-þi fie!
dat seama cã, în zilele în care nu cãdea strop de ploaie,
plantele sale îºi pierdeau vitalitatea, cu toate cã el le
uda din belºug. Convins de calitãþile vindecãtoare ºi
energizante ale apei de ploaie, Violet a mers pânã întracolo încât ºi-a administrat apã de ploaie ca tratament,
pentru a se pune pe picioare dupã un infarct. Mai
exact, a bãut, în scop terapeutic, un litru de apã de
ploaie pe zi, timp de patru luni. Dacã apa este cea care
i-a prelungit viaþa, nu putem ºti cu exactitate. Cert este
cã Marcel Violet a trãit 87 de ani, într-o perioadã în
care speranþa de viaþã la bãrbaþi era de 60 de ani.

Apa vie ºi apa moartã
Un pas înainte în domeniu l-au fãcut chimiºtii,
care au descoperit cã existã, într-adevãr, douã tipuri
de apã, ce se pot obþine prin electrolizã (proces de
separare a ionilor pozitivi/negativi dintr-o substanþã).
Mai exact, apa vie - alcalinã sau bazicã - cu efect pozitiv ºi stimulator, ce se obþine la polul negativ (catod),
sau apa de ploaie a lui Violet, ºi apa moartã - acidã, cu
efect negativ ºi distrugãtor, ce se obþine la polul
pozitiv (anod). ªi aºa a apãrut noþiunea de pH
(potenþialul de hidrogen) - mãrimea chimicã ce
mãsoarã caracterul acid (pH 0-7) sau bazic/alcalin
(pH peste 9) sau neutru (pH 7) al apei. Vom vedea
imediat ºi cum se poate prepara aceastã apã vie, alcalinã, foarte simplu, acasã. Dar ºi apa acidã are beneficiile ei, în anumite situaþii.

Ce boli se duc ca pe apã... cu apã
Apa cea bunã la toate, lichidul inodor, incolor ºi
insipid (fãrã gust), ce conþine doar doi atomi de
hidrogen ºi unul de oxigen ºi se gãseºte pe toate
drumurile - desigur, dacã nu locuim în deºert previne ºi chiar vindecã o mulþime de boli.
Iatã cum se pot ameliora cu apã doar câteva
dintre cele mai frecvente ºi supãrãtoare afecþiuni.
Infecþii respiratorii
* Amigdalitã, laringitã - se face gargarã de 5 ori
pe zi cu apã acidã, apoi se bea apã alcalinã din belºug.
* Dureri în piept, cauzate de rãcealã - se maseazã

zona dureroasã cu apã acidã, timp de 10 minute, apoi
cu apã alcalinã.
* Gripã. Rãcealã - se beau 200 de ml de apã alcalinã seara, înainte de culcare, timp de câteva zile.
* Guturai de fân - se bea un litru de apã alcalinã
pe zi, pânã ce efectele supãrãtoare dispar.
Dureri
* Dureri ale încheieturilor - se beau 100 ml de
apã acidã, timp de douã zile, de 3 ori pe zi.
* Dureri de cap - se beau 100 de ml de apã acidã.
* Dureri de dinþi - se clãteºte cavitatea bucalã cu
apã acidã.
* Dureri musculare - se bea apã alcalinã, de
câteva ori pe zi.
* Dureri cauzate de hemoroizi - se beau 250 ml
de apã alcalinã, din 4 în 4 ore.
Afecþiuni frecvente
* Constipaþie - se bea apã alcalinã.
* Arsuri la stomac - se bea apã alcalinã, câte 100
ml, de câteva ori pe zi.
* Diaree - se beau 200 ml de apã acidã, de douã
ori pe zi.
* Rãni ºi zgârieturi - se spalã zona afectatã cu
apã acidã.
* Alergii - se consumã un litru de apã alcalinã pe
zi.
* Arsuri - se pun comprese cu apã acidã ºi se lasã
10 minute pe locul afectat. Se spalã apoi zona cu apã
bazicã.
* Prostatã mãritã - se beau 100 ml de apã
alcalinã, de 4 ori pe zi, timp de una-douã sãptãmâni.
Afecþiuni mai grave
În cazul în care suferiþi de una dintre urmãtoarele
boli, consumul regulat de apã alcalinã poate aduce
ameliorãri semnificative ale stãrii de sãnãtate. Se va
bea în cantitãþi cât mai mari, de cel puþin 1-2 litri pe
zi. Desigur, consumul de apã nu exclude, în niciun
caz, tratamentul recomandat de medicul specialist!
Afecþiuni ale rinichilor, afecþiuni ale ficatului,
artritã, hemoragii, hipertensiune, probleme circulatorii, osteoporozã, psoriazis. Se spalã zona afectatã
cu apã acidã ºi se bea apã alcalinã. Diabet, boli

degenerative (Alzheimer), cancer.
Afecþiuni ce ºtirbesc frumuseþea
* Acnee - se spalã faþa cu apã acidã, apoi se
clãteºte cu apã alcalinã.
* Coºuri - se bea 1 litru de apã alcalinã pe zi.
* Dermatitã, inflamaþii - se clãteºte zona afectatã
cu apã acidã, apoi cu apã alcalinã. În cazul inflamaþiilor, se pot pune comprese cu apã alcalinã pe zona
afectatã.
* Pierderea pãrului - se clãteºte timp de 10 minute
cu apã acidã, apoi 5 minute cu apã alcalinã.
În plus, consumul regulat de apã menþine pielea
proaspãtã, elasticã, strãlucitoare ºi previne îngrãºarea.
Totodatã, atenueazã retenþia de apã în organism, ce
provoacã, printre altele, neplãcutele pungi de sub ochi,
vergeturile ºi celulita.

Cum prepari acasã apã vie (alcalinã)
Apa alcalinã se poate prepara acasã, simplu ºi
rapid. Iatã de ce aveþi nevoie:
* o bandã pentru mãsurarea pH-ului (se gãseºte în
farmacii)
* 2 litri de apã. Dacã e de la robinet, trebuie în
prealabil fiartã ºi rãcitã
* o jumãtate de linguriþã de bicarbonat de sodiu
* o jumãtate de linguriþã de zeamã de lãmâie
* o jumãtate de linguriþã de sare neiodatã sau sare
de Himalaya. Se gãsesc în orice supermarket.
Mod de preparare: se amestecã ingredientele. Se
testeazã pH-ul cu banda special cumpãratã pentru acest
lucru. Dacã nu ajungeþi de la început la pH 9, adãugaþi
bicarbonat de sodiu pânã când apa devine alcalinã.
Apoi lãsaþi-o peste noapte la frigider. Se bea a doua zi,
la temperatura camerei. Atenþie! Apa trebuie pãstratã în
sticlã, nu în recipiente din plastic!
În concluzie, apa nu þine locul tratamentului recomandat de medic. Dar, consumatã zilnic în cantitãþi
suficiente (1,5-2,5 litri pe zi), previne o serie de boli, ne
menþine o stare de bunã-dispoziþie ºi un aspect tineresc
pânã la adânci bãtrâneþi.
Ec. IVAN MONICA-ELENA

martie 2018

Ziar distribuit în Austria, Belgia Germania, Elveþia, Franþa ºi Olanda

Pagina 19

Dragoº Bucur, Dana Nãlbaru ºi
copiii lor s-au mutat în Olanda
La început de an, el ºi-a luat
întreaga familie, soþia Dana
Nãlbaru (41 de ani) ºi cei trei
copii ai lor, Sofia (11 ani), Kadri
(2 ani ºi jumãtate) ºi India
Roxana (5 ani), ºi au plecat cu
toþii în Amsterdam, acolo unde
actorul va face parte din
distribuþia unei pelicule
importante. Luna aceasta, soþul
Danei a avut probe de costum ºi
de machiaj, iar luna viitoare se
pregãteºte de filmãri.
Dana le-a împãrtãºit
fanilor din frumoasa aventurã:
„Ne aflãm de o sãptãmânã în

Amsterdam, Dragoº filmeazã
aici ºi am decis sã venim cu
toþii pentru aproape douã luni,

Unora le place
gerul! Olandezii au
înlocuit bicicletele
cu patine

Olandezii au gãsit imediat un moitv de
bucurie în valul de frig polar ce a mãturat þara.
Pentru cã pe mai multe canale din Amsterdam
apa a îngheþat, au devenit imediat piste de
patinaj. Mai ales cã de ºase ani nu au mai avut
ocazia. Imaginile au devenit imediat virale ºi au
fãcut înconjurul lumii.
realitatea.net

atât cât dureazã filmãrile. Am
plecat
împreunã
la
Amsterdam sã experimentãm
viaþa într-o nouã þarã în care
sper sã nu fie nevoie doar sã

rezistãm. Pentru douã luni
vom avea casã nouã, oameni
noi, obiceiuri ciudate”, a scris
Dana Nãlbaru, pe blogul ei.
Solistei nu-i va fi greu nici în

ceea ce priveºte ºcolarizarea
fiicei sale mai mari, Sofia,
cãci aceasta este în al doilea
an de homeschooling.
realitatea.net

SPECTACOL EXTRAORDINAR
LITERAR-MUZICAL DEDICAT
SCRIITOAREI DE ORIGINE
ROMÂNÃ HERTA MÜLLER
De curând a avut loc la
centrul ROMANEUS din Neuss,
Germania, un eveniment cultural
de înaltã valoare realizat
împreunã cu Biblioteca de Stat a
oraºului. Spectacolul a fost
dedicat scriitoarei Herta Müller
(nãscutã în 1953 în localitatea
Nitchidorf, judeþul Timiº), nu
numai pentru activitatea literarã
indelungatã, dar mai cu seamã
pentru Premiul Nobel obþinut în
2009 pentru „Densitatea poeziei
ºi sinceritatea prozei cu care a
descris
plastic
universul
dezrãdãcinaþilor”.
Evenimentul a avut loc pe 24
februarie. 2018 la orele 16:00
Centrul ROMANEUM
Brückstr. 1, Neuss Germania
Cornelia Kaltenbacher a
prezentat douã carþi ale
scriitoarei
Herta
Müller:

„Niederungen” (Tinuturile joase)
viaþa satului din Banat ºi din
volumul de memorii „Mein
Vaterland war ein Apfelkern”
(Patria mea e un sâmbure de
mãr).
Cunoscuta pianistã Corina

Ungureanu Kiss a asigurat
momentele muzicale cu piese de
J. S. Bach, J. Haydn, C. Mansell,
L.V.
Beethoven,
Violeta
Dinescu, care au completat
perfect încãrcãtura literarã!
Rexlibiris Media Group

Ambasadoarea Michele Ramis le
aduce omagiu, de 8 Martie, femeilor
care au construit punþi între
România ºi Franþa, printre care
Martha Bibescu, Elvira Popescu,
Angela Gheorghiu ºi Leontina Vaduva

Ambasadoarea Franþei în
România, Michele Ramis, a
transmis, joi, 8 martie, cã aduce
un omagiu femeilor care, de-a
lungul timpului, au creat un
dialog dinamic între culturã
româneascã ºi cea francezã.
Astfel, potrivit Ambasadei
Franþei, scriitoarele Martha
Bibescu, Anna de Noailles ºi
Elena Vacarescu, actriþa Elvira
Popescu, psihanalistã Elizabeth
Roudinesco, creatoarea de modã
Sonia Rikyel sau sopranele
Angela Gheorghiu ºi Leontina
Ciobanu Vãduva, prin creaþiile
lor, au construit punþi de
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legãturã între România ºi Franþa.
“De
8
martie,
Ziua
Internaþionalã a Femeii, doresc
sã aduc un omagiu femeilor care
au contribuit atât de mult la
dialogul
dintre
culturã
româneascã ºi cea francezã.
Scriitoarele Martha Bibescu,
Anna de Noailles ºi Elena
Vacarescu,
actriþa
Elvira
Popescu, psihanalista Elizabeth
Roudinesco, creatoarea de modã
Sonia Rikyel sau sopranele
Angela Gheorghiu ºi Leontina
Ciobanu Vãduva, prin creaþiile
lor, au construit punþi de legãturã
între România ºi Franþa. Tocmai

acest dialog al culturilor este
elementul care va fi pus în
valoare de sezonul FranþaRomânia, care va debuta în
decembrie 2018. Acest dialog va
permite,
de
asemenea,
consolidarea legãturilor de
prietenie, care unesc cele douã
þãri ale noastre de mai multe
secole. Femeile artiºti, femeile
de litere, femeile de acþiune îºi
vor aduce contribuþia ºi propria
viziune la acest sezon, în spiritul
miºcãrii #JamaisSansElles, care
militeazã pentru reprezentarea
egalã a sexelor în domeniul
profesional, la care am aderat cu
plãcere”, a declarat Ambasadoarea Franþei în România.
#JamaisSansElles este o
miºcare în favoarea diversitãþii,
promovatã de peste o sutã de
antreprenori, ºi personalitãþi din
IT, mass-media, educaþie ºi
politicã, care participã frecvent la
dezbateri ºi evenimente publice.
Aderarea lor la miºcarea
#JamaisSansElles
implicã
refuzul acestora de a participa la
evenimente la care nu sunt
invitate sau asociate ºi femei.
Printre personalitãþile care
susþin miºcarea #JamaisSans
Elles se numãrã Preºedintele
Republicii franceze, domnul
Emmanuel Macron, ºi Ministrul
pentru Europa ºi Afaceri
Externe, domnul Jean- Yves Le
Drian.
hotnews.ro

Franþa se întoarce la
învãþãmântul clasic, dupã
50 de ani de „revoluþie”:
Se reintroduce studiul
limbilor clasice ºi
intonarea imnului
naþional în ºcoli. Noul
ministru doreºte sã
reintroducã disciplina ºi
autoritatea profesorului

Dupã 50 de ani de „revoluþie” în învãþãmânt, Franþa
pare gata sã revinã la valorile clasice ale educaþiei, iar
liderul acestei miºcãri este chiar ministrul de resort, JeanMichel Blanquer, informeazã RFI.
„Jean-Michel Blanquer a decis însã revenirea la
valorile fundamentale. El a reintrodus clasele bilingve ºi
sudiul limbilor clasice (greaca ºi latina), ca sã înþeleagã
copiii cum a fost construitã civilizaþia europeanã. Imnul
naþional a fost reintrodus în ºcoli ºi poate cã într-o zi vor
deveni obligatorii ºi uniformele, este în orice caz dorinþa
ministrului. În numele unei “modernitãþi” discutabile
multe experienþe au însemnat doar pierdere de timp. În
ultimii ani profesorii erau îndemnaþi sã renunþe la
tradiþionalele ore de “dictare” cotidianã ºi la exerciþiile de
memorizare. Iar directorilor li s-a cerut sã abandoneze
ceremoniile de acordare a diplomelor”, scrie Matei
Viºniec pe siteul RFI România.
ªi asta nu este tot: noul ministru doreºte restaurarea
autoritãþii profesorilor din ºcoli.
„Noul ministru a spus însã stop, ne întoarcem la ceea
ce era solid ºi eficient. Inclusiv la vechea metodã prin care
copiii învãþau sã citeascã, prin recunoaºterea silabelor.
Pentru cã metoda “modernã”, numitã “globalã” (ºi uneori
semi-globalã) a fost o catastrofã.
Este aproape uluitor cum în Franþa întoarcerea la
practici care au fost simple, clare ºi eficiente apare ca o
nouã revoluþie în materie de educaþie. Ministrul mai vrea
sã interzicã telefoanele mobile în ºcoalã, sã reintroducã
disciplina ºi sã reabiliteze autoritatea profesorului. Un
veritabil big-bang deci, care probabil cã va provoca multe
dezbateri ºi probabil ºi reacþii contestatare. Anul acesta se
împlinesc 50 de ani de la revoltele din 1968. Ori, exact
acestei generaþii i se reproºeazã cã a distrus, în numele
“egalitarismului”, autoritatea profesorilor în ºcoli. Poate
cã era ºi timpul ca aceastã aberaþie sã fie îndreptatã”,
conchide Viºniec.
În România, ultimã reformã a educaþiei propusã pe
vremea Guvernului Cioloº prevedea exact modelul invers:
renunþarea la studiul limbii latine, reducerea numãrului de
ore de limba românã, precum ºi introducerea unor materii
precum „Educaþie pentru drepturile copilului”, „Educaþie
interculturalã” sau „Educaþie pentru cetãþenie
democraticã”.
Mãsurile, aspru criticate de corpul profesoral, dar ºi de
o parte a opiniei publice, nu au fost pânã la urmã adoptate.
Sursa: https://www.activenews.ro
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Românii de pe Coasta de Azur, implicaþi în
promovarea þãrii ºi în campanii umanitare
România este a cincea þarã din
Europa ca numãr de emigranþi,
foarte mulþi dintre cei din diasporã
locuind în Franþa.
Conform ro.m.wikipedia.org,
în anul 2016, în Franþa erau
înregistraþi 344.990 români,
câteva mii locuind pe Coasta de
Azur în oraºe precum Nisa,
Cannes,
Menton,
Antibes.
Conaþionalii noºtri care au ales sã
trãiascã definitiv, sau temporar, în
sudul Franþei, lucreazã în aproape
toate domeniile, iar timpul liber
ºi-l petrec fie mergând la
restaurante,
prieteni,
fie
participând
la
activitãþile
organizate pentru comunitatea de
români din zonã de cãtre
Consulatul României la Nisa sau
de cãtre alþi români.
Deºi sunt la 2000 kilometri
depãrtare de þarã, ei nu au uitat
faptul cã în România existã
familii întregi care au nevoie de
ajutorul semenilor ºi astfel, de

Crãciun, o parte dintre românii de
pe Coasta de Azur au donat haine
ºi jucãrii care au fost distribuite
copiilor defavorizaþi din judeþul
Vrancea.
Acþiunea umanitarã, s-a
numit „ªi tu poþi fii Moº
Crãciun“, ºi a fost organizatã de
cãtre administratorii Grupului

Românilor Care Locuiesc Pe
Coasta De Azur în colaborare cu
Fundaþia Culturalã Dacia ºi
Smarttrans România, administratorii grupului mai sus
amintit dezvãluindu-ne cã ºi în
2018 vor organiza astfel de
acþiuni în care vor ajuta copiii mai
puþin norocoºi din þarã, primele

cadouri ajungând la cei mici chiar
de Ziua Copilului, de aceastã datã
beneficiari fiind copiii din
judeþele Vrancea ºi Vâlcea.
Un alt eveniment a fost
Duminica
românilor
de
pretutindeni, organizat ca în
fiecare an la Nisa de cãtre parohia
româneascã din sud-estul Franþei
ºi preotul Radu Totelecan. La
aceastã manifestare au fost
prezenþi atât conaþionalii noºtri,
cât ºi prietenii lor de alte
naþionalitãþi,
sãrbãtoarea
debutând cu oficierea Sfintei
Liturghii, tot acum fiind
momentul în care Rãzvan Þtirbu a
fost hirotonit preot, apoi au urmat
un program artistic ºi o cinã
festivã cu bucate tradiþionale
româneºti, foarte apreciate atât de
cei prezenþi.
De menþionat este faptul cã
Ziua Românilor de Pretutindeni
este sãrbãtoritã din anul 2015, în
ultima duminicã a lunii mai,

acesta nefiind singura acþiune în
care preotul Radu Totelecan îºi
pune amprenta, de altfel el fiind
cel care a fãcut toate demersurile
ca la Nisa sã se construiascã o
bisericã ortodoxã româneascã.
Tot în 2017, românii din
sudul Franþei au avut ocazia de a
se
delecta
cu
melodiile
cunoscutului Pavel Stratan, întrun concert ce a avut loc pe scena
Cap Cinema din Cagnes sur Mer
sau au participat în cadrul
evenimentului Le cafe des
entrepreneurs, unde au fost
invitaþi oameni de afaceri români,
dar ºi francezi care au ales sã
investeascã în România.
În ceea ce priveºte anul 2018,
vã putem spune cã va fi la fel de
plin de surprize pentru românii
care locuiesc în Franþa, surprize
pe care vi le vom dezvãlui în
ediþiile urmãtoare ale ziarului
Vocea ta.
Elena Deju Bouhakak

Filme româneºti la cinematografele din Franþa
Anul 2017 a fost unul destul de bogat în
evenimente care au ajutat la promovarea
imaginii þãrii noastre în Franþa, conaþionalii
noºtri, dar ºi cetãþeni de altã naþionalitate,
putând viziona filme româneºti în cadrul
celor
trei
manifestãri
dedicate
cinematografiei din România.
Astfel, pe 1 ºi 2 aprilie 2017, la
Villeneuve-Loubet, a fost organizat de cãtre
primarul oraºului Lionnel Luca, primul
festival de filme româneºti, la care a fost
invitat ºi Excelenþa Sa, Luca Niculescu,
ambasadorul României în Franþa.
Sub egida festivalului ROMania, pe
parcursul a douã zile, au avut loc proiecþii a
ºase filme româneºti, spectacole ºi degustãri
de vinuri, aceasta fiind un prilej prin care
cetãþenii francezi au putut cunoaste o parte
din cinematografia, istoria ºi muzica
noastrã.

Un alt eveniment cinematografic, în
care România a fost reprezentatã, a fost
Festivalul de Film de la Cannes, desfãºurat
în perioada 17-28 mai ºi aflat la cea de-a
ºaptezecea ediþie.
În 2017, Cristian Mungiu a fost denumit
preºedintele juriului de Cinefondation ºi de
scurtmetraje, dupã ce, în anul 2013, a fãcut
parte din juriul competiþiei oficiale. De
altfel, el este singurul cineast român ce a
obþinut trofeul Palme d?Or cu filmul 4 luni,
3 sãptãmâni ºi 2 zile, iar în 2012, a primit
trofeul pentru cel mai bun scenariu cu filmul
Dupã dealuri, în 2016 obþinând premiul
pentru regie cu filmul Bacalaureat.
Trebuie precizat faptul cã biografia sa
poate fi regãsitã pe pagina oficialã a
Festivalului de Film de la Cannes (www.
festival-cannes.com), iar pentru cei
pasionaþi de cinematografie, anul acesta,

Festivalul de la Cannes se va desfãºura în
perioada 8-19 mai.
Producþiile româneºti au putut fi
vizionate ºi la Nisa în cadrul Sãptãmânii
Filmului Românesc, aflatã la a X-a ediþie ºi
desfãºuratã în perioada 22-28 octombrie
2017, la Cinema Mercury.
În prima searã a manifestãrii a rulat
filmul Douã lozuri în regia lui Paul
Negoescu, iar dacã ne raportãm la hohotele
de râs care s-au auzit pe toata durata
proiecþiei, cu siguranþã, spectatorii au
apreciat prestaþia celor trei actori: Dragoº
Bucur, Alexandru Papadopol ºi Dorian
Boguþã, acesta din urmã fiind prezent în
salã ºi rãspunzând întrebãrilor celor
prezenþi.
Evenimentul
a
continuat
cu
lungmetrajele Dublu, La drum cu tata,
Ursul, Portrete în pãdure, Live, Bacalaureat,

publicul având ocazia de a se întâlni cu
actorii Maria Dinulescu, Magda Catone,
Nicodim Ungureanu, dar ºi cu regizortul
Dan Chiºu.
Sãptãmâna Filmului Românesc s-a
mutat apoi la Paris, unde în perioada 6-12
decembrie 2017, ºaisprezece filme au fost
putut fi vizionate de cãtre iubitorii de
cinema, printre proiecþiile difuzate aici
fiind Douã lozuri, Aniversarea, spectatorii
bucurându-se în acelaºi timp ºi de
întâlnirea cu regizorii Serge Ioan
Celibidachi, Dan Chiºu, Paul Negoescu ºi
Nae Caranfil.
Sãptamâna Filmului Românesc va fi
organizatã, ºi în 2018, atât la Nisa, cât ºi la
Paris, perioadele în care se va desfãºura
urmând a fi stabilite de cãtre organizatori,
intrarea fiind ºi de aceastã datã gratuitã.
Elena DEJU BOUHAKAK
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CELEBRE POVEªTI DE DRAGOSTE :

POEZIA IUBIRII ªI IUBIREA POEZIEI:
Robert ºi Elizabeth Barret Browning
Printre poveºtile de dragoste care au
trecut dincolo de timp ºi au dobândit un loc
binemeritat pe scena celebritãþii, un loc aparte
îl ocupã relaþiile de amor care au stat sub
semnul poeziei ºi au luat naºtere într-o
manierã delicatã, prin intermediul unor
îndelungate ºi sensibile corespondenþe. Istoria
literaturii universale abundã în astfel de
poveºti iar iubirile înfiripate între femeile ºi
bãrbaþii, care s-au îndeletnicit cu scrisul, vor
dãinui peste veacuri fiind exemple de
afecþiune, sacrificiu ºi încredere pentru
generaþiile actuale. Un astfel de model poate
fi oferit de cuplul Robert ºi Elizabeth Barret
Browning, doi mari poeþi englezi din Epoca
Victorianã. În anul 1845, când a aflat de
existenþa lui Robert Browning, Elizabeth
Barret, era o poetã cunoscutã deja ºi apreciatã
de criticii vremii. Povestea lor de dragoste nu
ar fi existat, dacã Robert nu ºi-ar fi luat inima
în dinþi ºi nu ar fi recunoscut, într-o primã
scrisoare pe care i-a adresat-o, cã este
îndrãgostit nu doar de versurile poetei, ci chiar
de autoarea însãºi. „Vã iubesc versurile din
toatã inima dragã domniºoarã Barret...ºi vã
iubesc ºi pe dumneavoastrã” îi scria Robert
Browning, viitoarei sale soþii în prima
scrisoare pe care i-a adresat-o. Fire
singuraticã,
extrem
de
sensibilã,
bolnãvicioasã ºi invalidã, Elizabeth a acceptat
indirecta declaraþie de dragoste a poetului ºi sa lãsat curatã de acesta timp de aproape 2 ani.
Aºa a început lunga ºi neasemuit de frumoasa
corespondenþã dintre cei doi autori de geniu.
Biografii ºi istoricii literaturii engleze au
descoperit cã cei doi îndrãgostiþi ºi-a trimis,
între 11 ianuarie 1845 ºi septembrie 1846,
573 de scrisori. Pe mãsurã ce scrisorile se
înmulþeau dragostea lor progresa, afecþiunea
dintre cei doi devenea tot mai profundã ºi
intenþiile lor de a forma o familie deveneau tot
mai evidente. Din nefericire, planurile

tinerilor îndrãgostiþi au fost obstrucþionate de
tatãl lui Elizabeth, care nu o vedea pe adorata
lui fiicã în ipostaza de femeie mãritatã, cu atât
mai mult cu cât talentata poetã era cu 6 ani
mai mare decât iubitul ei, fapt greu de
acceptat de societatea englezã din perioada
victorianã. Cunoscându-ºi tatãl ºi mai ales
ºtiind care erau prejudecãþile pãrintelui ei în
privinþa cãsãtoriei, Elizabet a acceptat sã se
logodeascã, în secret, cu tânãrul poet, apoi
dupã 38 de întâlniri, „face to face”, a luat
decizia sã se cãsãtoreascã cu el. Rãpind-o din
mijlocul familiei, Robert a dus-o pe proaspãta
lui soþie, în luna de miere, la Paris, apoi s-au
stabilit în Italia unde au început viaþa de
familie. Nici în anul când s-a nãscut primul lor
copil, tatãl poetei nu a acceptat faptul cã fiica
lui a fãcut o mezalianþã ºi a devenit soþia unui
bãrbat mai tânãr decât ea. Din fericire surorile
ei, i-au respectat decizia, bucurându-se de
fiecare datã când tânãra poetã le scria cã este
fericitã, cã starea de sãnãtate i s-a îmbunãtãþit
ºi cã, la trei ani de la celebrarea cãsãtoriei, cei
doi parteneri se simþeau ca în luna de miere.
„Trãim inimã lângã inimã, cât e ziua de lungã

ºi aºa e în fiecare zi”1- le scria surorilor ei,
tânãra soþie.
Debutând sub semnul poeziei, povestea
lor de iubire a continuat tot sub semnul
creaþiei lirice. Se spune cã înainte de nuntã,
profund îndrãgostitã, Elizabeth Barret i-ar fi
dãruit viitorului soþ un manuscris cu 44 de
sonete, cu mesaj extrem de intim, cuprinzând
poeme pe care le-a scris înainte de nuntã.
Extrem de impresionat, Robert Browning ar fi
declarat - dupã cum se menþioneazã în
volumul –„Romantism, pasiune,scandal :
Viaþa amoroasã a scriitorilor celebri”- cã
versurile iubitei lui ar fi chiar mai reuºite decât
cele ale lui Shakespeare ºi ar fi insistat ca
autoarea lor, respectiv Elizabeth, sã le publice
ºi sã le facã cunoscute publicului cititor.
Câþiva ani mai târziu, sonetele au fost întradevãr publicate ºi reunite în volumul
„Sonnets from the Portuguese” („Sonete de la
o portughezã”), titlul referindu-se la faptul cã
Robert Browning o alinta pe soþia lui numindo „mica mea portughezã”. În acest volum
publicat în anul 1850, care a fost bine receptat
de iubitorii de literaturã, este inclus ºi celebrul

sonet 43, cu ºi mai celebrele versuri : „How
do I love theeþ Let me count the ways.” /
“Cum te iubescþ Lasã-mã sã-ncerc o
înºiruire”2. Cum era ºi firesc, Robert
Browning s-a lãsat inspirat de iubirea pe care
o purta soþiei lui ºi a reuºit sã compunã o serie
de poeme reunite în volumul “Men and
Women” / “Bãrbaþi ºi femei”, culegere de
versuri care a rezistat în timp ºi a devenit una
dintre cele mai apreciate lucrãri ale poetului ºi
dramaturgului englez.
Viaþa lor de familie a fost una extrem de
fericitã. Locuid în Italia, la Florenþa, în casa
Guidi, transformatã acum în muzeu, lipsit de
griji materiale, cuplul de scriitori a trãit în
armonie, inspiraþi fiind de valorile culturii ºi
civilizaþiei italiene. Au avut un singur fiu, Pen,
care s-a stabilit în Anglia, la vârsta de 12 ani,
ºi s-a mutat la Londra împreunã cu tatãl, dupã
decesul lui Elizabeth Barret Browning. Dupã
plecarea din Italia, Robert Browning a trãit, la
Londra, timp de 28 de ani ºi nu s-a mai întors
niciodatã în Florenþa. Suferind de o gravã
boalã la plãmâni, Elizabeth, ºi-a dat suflarea
în braþele lui, mãrturisind cu ultimele puteri
cã a atins paradisul alãturi de bãrbatul iubit.
Chiar dacã s-a stins din viaþã la o vârstã
fragedã, Elizabeth Browning a atins veºnicia
prin opera sa poeticã nemuritoare dar mai
ales prin puternicele sentimente de dragoste
ºi de recunoºtinþã pe care le-a avut pentru
soþului ei ºi care au fãcut-o egalã cu îngerii.
Liliana Moldovan
1
Shannon McKena Schmidt þi Joni
Rendon -@Romantism, pasiune,scandal :
Viaþa amoroasã a scriitorilor celebri@,
Bucureþti: Humanitas, 2016, p. 252
2
Shannon McKena Schmidt þi Joni
Rendon -@Romantism, pasiune,scandal :
Viaþa amoroasã a scriitorilor celebri@,
Bucureþti: Humanitas, 2016, p. 252

Secretul longevitãþii
Jeanne Louise Calment a avut
cea mai lungã viaþã confirmatã în
istorie: s-a nãscut în anul 1875 ºi a
murit în 1997, la 122 de ani ºi 164
de zile. Jeanne Louise s-a nãscut în
Franþa ºi a trãit toatã viaþa în oraºul
Arles, fiind activã pânã în ultimele
zile. La 85 de ani practica scrima,
la 100 de ani încã mergea pe
bicicletã, la 114 ani a jucat în film.
A trãit o viaþã liniºtitã: s-a cãsãtorit
cu un bãrbat bogat ºi ºi-a petrecut
mult timp jucând tenis, fãcând
ciclism ºi înotând. Înainte de a
muri, Jeanne Louise a dezvãluit
câteva dintre secretele sale: râdea
mult, îºi fãcea puþine griji, mânca
aproape un kilogram de ciocolatã
pe sãptãmânã ºi îºi hidrata pielea cu
ulei de mãsline. Calment ºi-a

pãstrat claritatea minþii pânã în
ultimele zile ale vieþii. Când a fost
întrebatã, la cea de-a 120-a
aniversare, cum vede viitorul,
doamna a rãspuns: „Foarte scurt!“
Regulile de viaþã ale lui Jeanne
Louise Calment:
- Fiecare vârstã are propria
fericire ºi propriile probleme.
- Zâmbesc ºi râd mereu. Aºa
îmi explic motivul longevitãþii
mele. Numai proºtii nu zâmbesc ºi
nu râd.
- M-am ferit de oamenii
posaci, închiºi în ei, fãrã prieteni,
care îþi stricã ziua numai când îi
vezi.
- Nu mi-e teamã de nimic;
poate doar de prostia agresivã.
- Sunt interesatã de orice, dar

nu mã pasioneazã nimic.
- Tinereþea este mai degrabã o
stare spiritualã decât fizicã. Din
acest motiv, sunt doar o fetiþã care,
în ultimii 70 de ani, aratã ceva mai
rãu.
- Sunt îndrãgostitã de vin.
Vinul stimuleazã umorul, starea
bunã, altruismul, ideile nãstruºnice,
adevãrul, iubirea ºi sexul.
- Dacã îþi propui ceva ºi nu poþi
face nimic, nu-þi face griji din cauza
asta. Propune-þi altceva.
- Am o mare dorinþã de a trãi ºi
un apetit bun, mai ales pentru
dulciuri.
- Niciodatã nu folosesc rimel,
pentru cã de multe ori râd pânã îmi
dau lacrimile.
- Vãd prost, aud prost ºi mã

simt prost, dar e o nimica toatã.
Exist.
- Am impresia cã voi muri de
râs. Ce poate fi mai grozavþ
- Am picioare de fier, dar, dacã
e sã fiu sincerã, au început sã

rugineascã. ªi ce picioare aveam!
- M-am bucurat de fiecare
ocazie, am respectat principiile
morale ºi nu regret nimic.
- Am avut noroc.
Sursa: e.mail
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Opinia psihologului Andra Tãnãsescu:
Meseria de psiholog - caritate sau profesie?
Tot mai multe voci publice,
exprimate pe Facebook sau pe bloguri,
condamnã psihologii care cer bani în
schimbul serviciilor pe care le oferã ºi
considerã cã aceºtia, la fel ca ºi medicii,
ar trebui sã presteze gratuit, deoarece se
pun în slujba aproapelui.
De cealaltã parte, psihologii
considerã cã profesia lor implicã mulþi
ani de studii, de cercetare, multe vieþi
schimbate în bine, iar o meserie
remuneratã îi conferã un mai mare
prestigiu, o mai mare credibilitate ºi,
implicit, îl va ajuta pe psiholog sã
investeascã în formarea sa continuã.
“Am înþeles ambele pãrþi pentru cã
am fost pusã în ambele situaþii. Am fost,
pe rând, în ambele ipostaze. ªtiu ce
înseamnã sã plãteºti o ºedinþã de terapie,
sã scazi din banii de distracþie sau sã
amâni o facturã pentru cã îþi doreºti sã
mergi în continuare ca sã te descoperi, ca
sã te vindeci. ªtiu ce înseamnã efortul
care poate apãrea în unele zile în care nu
ai bani suficienþi pentru a pleca un
weekend însã te bucuri cã-þi ajung ca sã
ajungi la urmãtoarea ºedinþa, pentru cã
ºtii cã mai ai ceva de discutat, încã un
strat de dat jos care te duce mai aproape
de vindecarea ta. ªtiu, pe de altã parte, ce
înseamnã sã petreci fiecare zi ºi
weekend, timp în care alþii sunt liberi sã
se bucure de timpul lor, ca sã înveþi. Zile
ºi nopþi întregi, timp pe care nu îl
recuperezi dar te bucuri de tot ce ai
învãþat ºi poþi dormi noaptea liniºtit
ºtiind cã poþi ajuta o persoanã care te
sunã sã îþi cearã ajutorul. Drumuri
neîncetate în þarã, poate uneori ºi în afara
þãrii, ca sã ajungi sã înveþi de la cei mai
buni din domeniu. Ca sã devii tu bun,
foarte bun, sã ai în permanenþã noi ºi noi
unelte ºi abordãri cu care sã îi poþi ajuta
pe cei din jurul tãu, pe cei care au nevoie
de sprijinul tãu”, explicã psihologul
Andra Tãnãsescu.

Psihoterapia nu este un act
social, voluntariat sau caritate
În opinia specialistului, ambele
situaþii vin cu bune ºi cu rele, ambele
presupun un efort ºi ambele „tabere” au
dreptul de a-ºi exprima nemulþumirile.
În timp ce persoanele care apeleazã la
ajutorul unui psiholog, condamnã
preþurile ºi ridicã întrebãri legate de
integritate
acelor
specialiºti,
argumentând cã ºi-au ales aceastã
meserie ca sã ajute, cã este o menire ºi cã
poate ar trebui sã se gândeascã de mai
multe ori înainte sã cearã bani, psihologii
ºi alþii din domeniu stau la sfârºitul zilei
ºi se întreabã unde greºesc.
“Nu pot pretinde cã ºtiu ce se
întâmplã în mintea altora, pentru cã nu
am învãþat încã o modalitate prin care sã
citesc minþile (contrar opiniei multor
persoane, psihologii nu citesc gândurile
ºi nici nu fac vrãji ca sã descopere care
este problema). ªtiu însã ce este în
mintea mea ºi a câtorva persoane
apropiate mie, din acest domeniu. Dupã
multã muncã, drumuri lungi, weekend
dupã weekend, bani pe care îi dãm ca sã
ºtim ce sã facem odatã ce omul ne trece

pragul, ajungem sã ne confruntãm cu
situaþia în care munca noastrã este
consideratã de mulþi a fi un fel de act
social, voluntariat sau caritate. Da, ne
dorim sã fim alãturi de oameni, sã
ajutãm, sã sprijin, sã facem bine. Eu cel
puþin, asta mi-am propus atunci când am
ales aceasta meserie în locul oricãrei alte
specializãri. Ce vrem sã înþeleagã cei
care ne sunã, ºi risc sã spun cã vorbesc în
numele multor colegi din domeniu, este
cã mi se pare firesc sã fie la fel de normal
sã plãteºti pentru o ºedinþã de terapie
cum este sã plãteºti o consultaþie la
medic”, declarã psihologul Andra
Tãnãsescu.
O parte din remuneraþie este
reinvestitã în cercetare ºi formare
continuã
Aºa cum medicul investeºte ani buni
ca sã ajungã unde este, la fel se întâmplã
ºi cu psihologul ºi psihoterapeutul:
facultate, formare, cursuri de
specializare, conferinþe, cercetãri, cãrþi
peste cãrþi citite, seminarii ºi workshopuri, toate acestea pentru a deveni mai
bun, pentru oameni, cei care beneficiazã
de aceste servicii.
“Psihologii, psihoterapeuþii ºi alþii

din acest domeniu au acelaºi drept ca
orice specialist care are grijã de sãnãtatea
omului, sã fie plãtiþi pentru munca ºi
timpul pe care le-au petrecut ca sã devinã
cine sunt. Pentru cã, în timp ce medicii ºi
doctorii sunt specializaþi pe a vindeca
corpul fizic, psihologii se specializeazã
pe vindecarea sufletului ºi a psihicului.
Iar cum spunea poetul roman Juvenal în
Satire, sã ne pãstrãm o „minte sãnãtoasã
în corp sãnãtos” sau, spus în
interpretarea mea, pentru a avea mintea
sãnãtoasã este important sã ne îngrijim
de corpul nostru, iar pentru a avea corpul
sãnãtos ºi ferit de boli, este nevoie sã ne
vindecãm mintea ºi sufletul, sã le
menþinem sãnãtoase pe parcursul vieþii
noastre”, conchide psihologul Andra
Tãnãsescu.
Andra Tãnãsescu, vicepreºedinte al
Asociaþiei ”Generaþia Iubire” ºi al
Institutului de Neuro-Programare
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.com
Transmite,
Dr. Tãnase Tasenþe
Director General
Plus Communication
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Jocurile Olimpice de
iarnã au fost gãzduite
de Coreea de Sud

A XXIII-a ediþie a Jocurilor
Olimpice de iarnã s-a desfãºurat în
Coreea de Sud, între 9 ºi 25
februarie 2018, la 30 de ani dupã
JO de varã de la Seul, din 1988.
Oraºul PyeongChang a obþinut, la 6
iulie 2011, dreptul de organizare a
“Olimpiadei albe” dupã ce ºi-a
depus candidatura de trei ori
consecutiv, în 2010, 2014 ºi 2018.
PyeongChang este un district aflat
în partea de nord-est a Republicii
Coreea, din provincia Gangwon.
Oraºul se aflã în preajma Munþilor
Taebaek ºi se aflã la 180 de
kilometri est de capitala þãrii, Seul.
Localitatea se aflã la 700 metri
înãlþime faþã de nivelul mãrii ºi este
un loc prielnic pentru pasionaþii
sporturilor de iarnã.
Sloganul competiþiei a fost
“Pasiune. Conectare”, iar mascota,
Soohorang, a fost inspiratã de tigrul
alb, mult timp considerat un animal
de pazã coreean.
La Jocurile Olimpice din
Coreea de Sud au avut loc 102
evenimente sportive la 15
discipline din ºapte sporturi:
patinaj (patinaj artistic, patinaj
vitezã ºi patinaj vitezã pe pistã
scurtã), schi (schi alpin, schi fond,
schi acrobatic, combinata nordicã,
sãrituri cu schiurile ºi snowboard),
bob (bob ºi scheleton), biatlon,
curling, hochei pe gheaþã ºi sanie.
Întrecerile sportive s-au desfãºurat
în 13 locaþii: PyeongChang
Olympic Stadium (35.000 de
locuri), Alpensia Ski Jumping
Centre (8.500 de locuri), Alpensia

Biathlon Centre (7.500 de locuri),
Alpensia Cross-Country Skiing
Centre (7.500 de locuri), Olympic
Sliding Centre (6.000 de locuri),
Yongpyong Alpine Centre (6.000
de locuri), Jeongseon Alpine
Centre (6.500 de locuri), Phoenix
Snow Park (18.000 de locuri),
Gangneung Hockey Centre (10.000
de locuri), Gangneung Oval (8.000
de locuri), Gangneung Ice Arena
(12.000 de locuri), Gangneung
Curling Centre (3.000 de locuri) ºi
Kwandong Hockey Centre (6.000
de locuri).
Un puternic mesaj de pace a
fost transmis cu ocazia ceremoniei
de deschidere a JO de iarnã de la
PyeongChang, având simbolul
unui porumbel alb gigant ºi pe
fondul
sonor
al
melodiei
‘’Imagine’’ al lui John Lennon.
Organizatorii au fãcut o
promisiune: Jocurile Olimpice vor
fi jocuri ale pãcii, într-o þarã care,
tehnic, se aflã în stare de rãzboi cu
vecinul sãu nordic, armistiþiul din
1953 nefiind în fapt un tratat de
pace.
Un semn al apropierii, cel puþin
pentru perioada olimpicã, a fost
acela în care Kim Yo Jong, sora
dictatorului nord-coreean Kim
Jong Un, a dat mâna cu
preºedintele sud-coreean, Moon
Jae-in.
De asemenea, douã jucãtoare de
hochei pe gheaþã din echipa unitã a
Coreei, þinându-se de mânã, au
participat la aprinderea flãcãrii
olimpice pe soclul arenei olimpice.

Jong Su Hyon (Coreea de Nord) ºi
Park Jong-ah (Coreea de Sud) au
predat împreunã torþa campioanei
olimpice din 2010 la patinaj
artistic, Kim Yu-na, care a aprins
flacãra olimpicã care va arde pe
perioada evenimentului sportiv.
Nu în ultimul rând, defilarea
sportivilor din Coreea de Nord ºi
Coreea de Sud într-o delegaþie
comunã a fost primitã cu îndelungi
ovaþii de cei 35.000 de spectatori
prezenþi în tribune.
De remarcat cã, românca
Raluca Stramaturaru (32 de ani) a
adus delegatiei României o foarte
bunã clasare la Jocurile Olimpice
de iarna de la PyeongChang
(Coreea de Sud). Sportiva
legitimata la CSA Steaua
Bucureºti, antrenatã de Teodor
Radu, a încheiat pe locul 7 proba
individuala de sanie, la finele unei
reuniuni care a þinut cu sufletul la
gura toþi spectatorii. O puternicã
galerie tricolorã, formatã din
membrii delegaþiei olimpice a
României, a încurajat-o pe Raluca
în timpul celor doua manºe
disputate, iar Olympic Sliding
Center, baza unde s-a desfãºurat
întrecerile de sanie ºi bob, a rãsunat
de scandarea “România, România,
ole, ole ole!”.
“A fost supergreu, mã bucur cã
am reuºit sã mã concentrez ºi sã-mi
stãpânesc emoþiile. Am fãcut patru
manºe curate, ceea ce mi-am ºi
propus. Acest loc 7 reprezintã
încununarea muncii mele, mi-am
dorit foarte mult sã fac un rezultat
bun, s-a întâmplat acum ºi nu pot
decât sã fiu foarte fericitã ºi
mulþumitã. Pista este una dificilã ºi
s-a vãzut cã nu iartã. Sunt convinsã
cã acum lumea a vãzut ce înseamnã
sanie, ce înseamnã sporturile de
iarnã ºi poate vom fi sprijiniþi mai
mult. Este un rezultat care mã face
sã merg mai departe”, a declarat
Raluca Stramaturaru imediat dupa
încheierea probei.
În galeria care a sustinut-o pe
Raluca Stramaturaru s-au aflat
Mihai Covaliu, presedintele COSR
ºi Octavian Morariu, membru CIO
pentru România. (Sursa: Agerpres
ºi BZI)
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TELEX SPORTIV
Naþionala de fotbal a România
se va confrunta cu Israel ºi
Suedia
Sub conducerea selecþionerului
Cosmin Contra, naþionala României de
fotbal va disputa în luna martie 2018
douã partide amicale.
Prima întâlnire este programatã pe
24 martie, contra naþionalei Israelului, în
deplasare, meci care va începe la ora
20:30 ºi va fi transmis în direct de Pro
TV.
A doua partidã va fi contra Suediei,
echipã calificatã la Campionatul
Mondial din Rusia 2018 ºi va avea loc la
Craiova, pe noul stadion “Ion
Oblemenco”. Partida de la Craiova se va
disputa pe 27 martie, începând cu ora
21:30 ºi va fi de asemenea transmisã în
direct de postul de televiziune Pro TV.
DAN TEODORESCU

La FRH:
Dedu - Lecuºanu 100-99!
Alexandru Dedu a fost reales
preºedinte al Federaþiei Române de
Handbal, cu un mandat pânã în 2022,
dupã ce a câºtigat alegerile cu un singur
vot diferenþã, 100 faþã de cele 99 primite
de contracandidata lui, Narcisa
Lecuºanu, cu prilejul Adunãrii Generale
de alegeri de la FR Handbal, desfãºuratã
pe 14 februarie 2018 la Rin Grand Hotel,
din Bucureºti.
La Adunarea Generalã de alegeri s-a
înregistrat o prezenþã masivã, cu 199
reprezentanþi ai celor 202 structuri
afiliate. În primul tur al votului, Dedu a
obþinut 99 de voturi, Narcisa Lecuºanu 94, iar Robert Licu - 6. Al doilea tur de
scrutin a consemnat poate cea mai
echilibratã luptã din istoria alegerilor
pentru preºedinþia FRH, în care Dedu sa impus cu un singur vor diferenþã (10099).
În lupta pentru postul de
vicepreºedinte al sectorului feminin,
Steluþa Luca a întrecut-o pe Mariana
Tîrcã cu 125 la 72 voturi. În cursa pentru
postul de vicepreºedinte la masculin,
fostul arbitru Sorin Dinu s-a impus cu
108 voturi, devansându-i pe Rudi
Stãnescu (49) ºi Daniel Georgescu (42).
Pentru cele 14 locuri de membru în
Consiliul de administraþie au candidat 42
de persoane, dintre care în urma votului
au fost aleºi urmãtorii: Gheorghe Tadici,
Mihail Bocan, Claudiu Evi, Flaviu
Sãsaeac, Petru Ghervan, Jean Mateescu,
Gheorghe
Bejinariu,
Remus
Drãgãnescu, Vasile Pavel, Ali Nurhan,
Daniel Kotecz, Alexandru Teuþan,
Veniamin Lupan ºi Doru Manea.
Vladimir Ujicã a fost reconfirmat în
postul de preºedinte al Comisiei de
cenzori. (Sursa: Agerpres)
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Zece hobby-uri care te fac mai inteligent
dormi mai bine. Medicii sunt de acord cã o mai
bunã circulaþie a sângelui la nivelul creierului
înseamnã o funcþionare cerebralã crescutã. Mai
multe experimente realizate pe ºoareci ºi pe
oameni au arãtat cã exerciþiile cardiovasculare
pot da naºtere la noi celule ale creierului, lucru
care îmbunãtãþeºte performanþele creierului.

În ciuda percepþiei generale cã inteligenþa
este o calitate înnãscutã, trebuie sã ºtiþi cã
acestea sunt doar niºte idei preconcepute.
Studiile aratã cã o parte din hobby-urile
noastre, pe lângã faptul cã sunt revigorante ºi
distractive, au ºi o mare influenþã asupra
inteligenþei noastre. Sã exemplificãm zece
dintre ele:

6. Învaþã o limbã nouã
1. Învaþã sã cânþi la un instrument
Legendarul filozof chinez Confucius a
spus cu mult timp în urmã: „Muzica produce
un fel de plãcere pe care care natura umanã nu
o poate produce fãrã aceasta“. Muzicã îþi
stimuleazã creierul, iar acest lucru a fost
dovedit ºtiinþific. Muzica are puterea de a
invoca emoþii complexe ºi stãri psihologice.
Diferiþi cercetãtori au arãtat cã atât ascultarea
muzicii, cât ºi stãpânirea unui instrument
muzical îmbunãtãþesc memoria ºi capacitatea
de concentrare. Totodatã, acest hobby te învaþã
sã ai rãbdare ºi sã fii perseverent, pentru cã
pentru a învãþa sã cânþi la un instrument
muzical este nevoie de timp ºi efort, aratã
LifeHack.

2. Devoreazã cãrþile
Cititul reprezintã lungul drum spre
creºterea nivelului de inteligenþã, iar acest lucru
se întâmplã mai ales dacã citeºti cu poftã despre
multe subiecte diferite, de la ficþiune ºi
biografii, la antologii. Lectura reduce stresul, te
ajutã sã experimentezi multiple emoþii ºi te
învaþã lucruri despre multe subiecte. Toþi aceºti
factori te ajutã sã te simþi mai bine cu tine, iar
sã fii împãcat cu tine este unul dintre mai
importante lucruri care stau la baza stãrii de
bine. Lectura este foarte importantã pentru a
dobândi cunoºtinþe despre un subiect, te
pregãteºte pentru tot soiul de situaþii ºi te ajutã
sã fii mai productiv în demersurile tale pentru
atingerea obiectivelor.

3. Mediteazã regulat
Cel mai importante beneficii al meditaþiei
sunt concentrarea asupra propriei persoane ºi
autocunoaºterea. Atunci când sunt absorbiþi de

meditaþie, oamenii ating un alt nivel al
existenþei. Meditaþia te ajutã sã reduci nivelul
de stres ºi sã scapi de tot felul de griji. Cu o stare
de calm ºi o stare de spirit netulburatã obþinute
prin meditaþie, poþi învãþa, gândi ºi plãnui
lucrurile într-o manierã mult mai eficientã.
Meditaþia regulatã te ajutã sã ai un control
deplin asupra ta, iar sã cunoºti lucrurile care îþi
distrag atenþia ºi metodele eficiente de autocontrol reprezinintã punctul suprem atunci
când lucrezi la îmbunãtãþirea inteligenþei.

4. Pune-þi mintea la contribuþie
La fel cum ai nevoie sã faci exerciþii fizice
pentru a te menþine în formã, la fel ºi creierul
tãu are nevoie sã fie în formã. Dacã îþi provoci
creierul în mod regulat sã facã lucruri noi, acest
lucru îi îmbunãtãþeºte abilitãþile ºi te ajutã sã ai
o minte mai ascuþitã. Poþi sã-þi antrenezi
creierul în mai multe feluri, cum ar fi: Sudoku,
puzzle-uri, jocuri de societate sau ghicitori.
Toate aceste activitãþi ajutã creierul sã formeze
noi conexiuni. Totodatã, prin aceste activitãþi
înveþi sã faci faþã diferitelor situaþii în moduri
creative, îþi dezvolþi abilitatea de a vedea
lucrurile din mai multe perspective ºi sã devii
mult mai productiv.

Sã înveþi o limbã nouã nu este întotdeauna
uºor, dar cu siguranþã are multe avantaje, iar
unul dintre ele este cã te face mai inteligent.
Procesul de învãþare a unei limbi noi presupune
sarcini precum analiza strusturilor gramaticale
ºi învãþarea de noi cuvinte, lucruri care
îmbunãtãþesc inteligenþa ºi sãnãtatea creierului.
De asemenea, s-a dovedit prin diferite
experimente cã persoanele cu un nivel ridicat
de inteligenþã verbal-lingvisticã sunt foarte
bune la planificare, luarea deciziilor ºi
rezolvarea problemelor.

7. Pune-þi gândurile pe hârtie!
Scrisul îmbunãtãþeºte abilitãþile lingvistice,
dar te ajutã ºi la concentrare, creativitate,
imaginaþie ºi capacitatea de înþelegere.
Scriitorii sunt adesea consideraþi ca având un
nivel înalt de inteligenþã. Poþi scrie în diferite
moduri: pe hârtie sau sã-þi faci un blog. Oricum
ar fi, punând în cuvinte imaginile din mintea ta
înveþi sã te exprimi cât mai bine, iar acest lucru
este o modalitate excelentã de stimulare a
inteligenþei.

8. Cãlãtoreºte în locuri noi
Eforturile fizice ºi mentale pe care le faci în
timpul cãlãtoriilor, te scapã de stres, iar cu cât
scapi de stress, cu atât te poþi concentra mai
bine pe ce ai de fãcut. Fiecare loc no pe care îl
vizitezi îþi oferã lucruri noi de învãþat: întâlneºti
cu oameni noi, încerci mâncãruri diferite, ai
contact cu culturi ºi stiluri de viaþã diferite, ceea
ce te pune în contact cu idei la care nu te-ai fi
gândit înainte.

9. Gãteºte
Mulþi dintre noi sunt de pãrere cã gãtitul
este o simplã pierdere de timp ºi cã este ceva
preferabil de evitat. Ceea ce trebuie sã ºtii este
cã cei care gãtesc regulat ºi încearcã diferite
reþete, au un nivel crescut de creativitate. Îi
intereseazã calitatea, nu se tem sã încerce
lucruri noi ºi acordã multã atenþie detaliilor. De
fiecare datã când gãteºti ceva, înveþi sã ai
atenþie distributivã, sã faci mai multe lucruri
deodatã, sã mãsori cu precizie ºi sã iei decizii
rapide. Cu toate aceste abilitãþi pe care le
dobândeºti, devii cu siguranþã mai intelligent.

10. Implicã-te în activitãþi sportive
Pe lângã faptul cã îþi întãreºte muºchii,
sportul are ºi alte beneficii. Urmãrirea meciurilor sportive a fost a fost asociatã cu îmbunãtãþirea funcþiilor creierului, iar implicarea în activitãþi sportive ajutã la îmbunãtãþirea capacitãþii
de reacþie, coordonare ºi încrederea în sine.
(Sursa: Alexandra Cheroiu - Adevãrul.ro)

FOTOGRAFIA LUNII

5. Exerciþii fizice în mod frecvent
O minte sãnãtoasã într-un corp sãnãtos!
Pânã la urma urmei, creierul tãu este ca un alt
muºchi din corpul tãu. Exerciþiile regulate îþi
ajutã mintea ºi corpul sã funcþioneze cum
trebuie. Sportul reduce tensiunea ºi te ajutã sã

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

Jaipur- oraºul roz - India
Fotograf: Ionela van Rees-Zota
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ASOCIAÞIA LITERARÃ "PÃSTOREL" IAªI ªI CENACLUL LITERAR UMORISTIC: ACADEMIA
LIBERÃ "PÃSTOREL" IAªI afiliate Uniunii Scriitorilor din România - filiala Iaºi
SONETUL LEULUI LA PÂNDÃ

SONETUL VÂNTULUI

Perfid ca leul stând sub sicomor
Pândesc atent la dulcea-mi cãprioarã
ªi simþurile mi-s întinse, sfoarã,
De trupul tânãr, frumos aromitor...

Speranþe-adie-n vânt de primãvarã
Cã s-or ivi, timid, iar ghioceii,
Cã-n piaþã se vor ieftini ºi mieii,
Iar ciorile-au plecat în altã þarã.

Zglobie-i, cu ochi blânzi ca de mioarã,
Iarã eu ce-n Kama-Sutra-s profesor,
Fierbinte sunt acum ºi totu-i fior
Iar gândurile parcã-n ceruri zboarã.

Vedea-vom vaci bãlþate cu viþeii
Ieºiþi din grajduri pe tãpºan, afarã,
Sã pascã iarbã crudã, vag amarã,
ªi veseli sã îºi sune clopoþeii...

Mental transmit idei de acþiune
Filtrez priviri adânci ºi reci, d-agatã
Ea vine-ncet ºi toatã-i pasiune...

Femei visând o dulce-abandonare,
Ce numai din priviri pot sã te tune
ªi de infarct rapid provocatoare...

Strãbat, plin de elan, MERIDIANUL
Lãsând în urmã zeci de PARALELE
Aºa cum îmi trasasem, vesel, planul;

Surâsu-i este o promisiune,
Iar vorba-i caldã inima-mi desfatã...
- Bunelu’, astãzi iar ai tensiune!

Dar cred cã voi vedea ºi lãcrãmioare
Disearã când iubitei îi voi spune
Ce tare-mi bate vântu-n buzunare!

Drept ghizi am foarte fanteziste stele:
LUCEAFÃRUL vestit ºi-ALDEBARANUL,
Sau SIRIUS ºi alte nume grele;

MIHAI BATOG-BUJENIÞÃ
(Directorul ALPI)

SONETUL IUBIRII

SONETUL PRAFULUI
Cu mine, chiar universul a-nceput.
Sori sau planete din praf s-au întrupat
Iar Ziditorul pe mine m-a chemat,
Când vieþii, în lut suflând, îi dã debut.

Pe unde trec se nasc noi universuri
Eu primãverilor le dau culoare
ªi sub privirea mea tristeþea moare
Iar poeþii mã desfatã-n versuri.

Iarã pe Tera, din Asii adunat
ªi adus pe copite, amarnic tribut,
Printre voi am ajuns atribut.
Cã praful coroane ºi regi a-nhãþat.

Copile ºi copii zâmbesc în soare;
O ºoaptã are alte înþelesuri
Schimbând o clipã-a vremurilor mersuri
Dar ºi a morþii sumbrã-nfiorare…

Eu strãlucesc în mii de nestemate
Când totul este-acoperit de brumã,
Dar ºi-n vorba de ocarã, cam ades...

Când deseori aflaþi-n umbra crucii
Spurcate vorbe-aruncã hãbãucii,
Simt cum amar de iascã-mi este gura

Deci, vã feriþi de gânduri blestemate,
Cãci eu voi fi conceptul de pe urmã
Când se va spune cã praful s-a ales!

ªi va veni în locu-mi sora, ura,
C-aplaudã frenetic mamelucii
Când voluptuos mã vând toþi politrucii!


Stimaþi cititori,
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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

SONETUL CRONICÃ
Stã Vodã la Cotnari cu fruntea-n palmã;
El trage vin, cu spor, dintr-o bãrdacã…
E silã multã-n þara lui sãracã
ªi printre dinþi îi scapã o sudalmã!
Venit e turcul pe moºie, iacã,
Prea tulburându-i a sa fire calmã
De-i vine a-i spune lui Mehmet de mamã
Ca-n viaþa lui prostii sã nu mai facã.
Însã chemã la cramã pe toþi turcii,
Gãsise-n vin ideea de scãpare;
Iar ei venirã cu buluc ºi falã…
Mâncat-au ºi-au bãut precum nãucii
Da-n zori zbierau, smeriþi în gura mare,
Bre, ne-au snopit ghiaurii la pilealã!

Rãtãcitor printre meridiane

Deci urmãresc mereu atent ecranul
Ceresc, condus de visuri cam rebele,
Sperând cã pot sã-mi þin în frâu elanul;
Prin Spania descoper noi castele,
La Istanbul gãsesc cu greu firmanul
Citând bravi moldoveni cu citadele;
Din Londra iau drept þintã Caraimanul,
ªi, cum îmi simt aripile cam grele,
Mã reîntorc, zburând cu deltaplanul...
ªi-acum mai simt cã-n gândurile mele Cam fanteziste, dar mereu fidele Lãsând în urmã zeci de PARALELE,
Strãbat, plin de elan MERIDIANUL!
EUGEN DEUTSCH
Membru senior al Asociaþiei Literare

Bucuria lecturii cu “Puþine lacrimi, multã bucurie” de Ieromonah Hrisostom Filipescu
Volumul de eseuri sugestiv intitulat “Puþine lacrimi, multã
bucurie” este o capodoperã literarã adresatã sufletului fiind construitã
dintr-o suitã de eseuri despre iubire, despre frumuseþea sufleteascã a
omului, despre poticniri ºi înãlþãri, despre rãbare, bun-simþ, speranþã
ºi credinþã, prietenie ºi înþelegere. Scrise de Ieromonahul Hrisostom
Filipescu eseurile au apãrut la Editura PIM, din Iaºi, în anul 2014, ca o
continuare a volumului anterior “Puþine cuvinte multã iubire”(2013).
Bijuteriile de prozã scurtã cuprinse în aceste douã cãrþi frapeazã prin
caracterul lor “extrem” de lumesc, prin tematica actualã, prin limbajul
firesc îmbrãcat în straiele specifice gândirii filosofice, prin concluziile
de bun simþ datorate experienþei de psiholog al autorului.
Deºi a îmbrãcat haina monahalã, Ieromonahul Hrisostom
Filipescu, priveºte lumea ºi oamenii într-o manierã nefiresc de lucidã.
Este vorba de o formã de luciditate încãrcatã de iubire, este vorba
despre acea înþelepciune care mustrã fãrã sã rãneascã, pe care autorul
o foloseºte pentru a pãtrunde în sufletele cititorilor, pentru a se
strecura în inimile lor ºi a le îndrepta gândurile spre rostul tãmãduitãr
al iubirii ºi ºi al iertãrii fiindcã “iubirea ºi iertarea – dupã cum scrie
Hrisostom Filipescu – sunt cele douã aripi cu care zburãm spre cer ».
(p. 134). Se vorbeºte în aceastã carte despre nevoia contemporanilor
de a se reîntoarce la valorile culturale tradiþionale dublatã de
necesitatea redescoperiri ºi aplicãrii a perceptelor moralei creºtine.
Accesul societãþii actuale la lumea celor prea înalte, la libertatea
spiritualã iniþialã este îngrãdit de câteva obstacole pe care omul ºi le
stabileºte singur, de temeri ºi prejudecãþi care nu-ºi au rostul, de
probleme ºi zbateri fãrã sens, de traiectorii existenþiale eronat trasate,
de suferinþe mai mult sau mai puþin justificate. “Criteriile subiective
sunt cele care ne dãrâmã” stabileºte autorul. Acestea trebuie lãsate în
urmã. Nimeni nu este scutit de griji, de probleme sau suferinþe.
Important este sã trecem peste ele, sã scãpãm de cicatricile sufletului,
optând pentru o nouã perspectivã asupra vieþii, înlocuind întunericul
cu lumina, suferinþa cu iubirea ºi invidia cu iertarea. E bine sã nu ne
poticnim ºi sã înþelegem cã : “orice greutate din viaþa noastrã are

dreptul sã vinã dar nu are dreptul sã rãmânã” (p. 156) Singurele care
au dreptul sã rãmânã în vieþile noastre sunt credinþa, bucuria ºi
recunoºtinþa. Doar aºa vom reuºi “sã rezonãm în iubire”, numai aºa
vom învãþa cã “deºi suntem diferiþi, ca degetele de la o mânã” în iubire
ºi în suferinþã, în tristeþe ºi în bucurie, în vulnerabilitate ºi putere
suntem la fel. “Pe spinarea fiecãrui suflet se carã mereu crucea vieþii”
dupã cum “atunci când vibreazã un colþiºor de lume, vibreazã lumea
întreagã”. Doar oamenii care înþeleg valoarea neºtirbitã a
umanismului, puterea lui vindecãtoare vor înþelege cã numai prin
iubire se deschis porþile spre libertatea deplinã ºi doar trecând prin
poarta iubirii putem pãºi pe calea mãntuirii cu ceaslovul faptelor bune
în mânã. “Iubirea este cheia cu care deschid orice fereastrã a vieþii
mele ºi tot iubirea este zãvorul pe care îl pun la uºa nopþii ”
mãrturiseºte atât de frumos Hrisostom Filipescu. Urmând sfaturile
Ieromonahului ar trebui sã ieºim în lume cu “bucãþele de iubire în
buzunare”. Atunci inimele împovãrate de iubire ar deschide ºi alte
inimi, atunci prietenii s-ar transforma în “ambasadori ai iubirii”, atunci
ar pune oamenii preþ pe pacea sufleteascã, pe privilegiul de a trãi cu
tinereþea în suflet, cu grija pentru copilul nostru interior, cu respect
pentru cei din jur ºi penrtu viaþa însãºi, care nu mai poate fi trãitã
oricum, ci doar cu “puþine lacrimi ºi multã bucurie”.
Dacã sunteþi pregãtiþi sã vã revigoraþi sufletele, dacã aºteptaþi o
schimbare esenþialã ºi doriþi sã vã schimbaþi perspectiva asupra
semenilor ºi a modului în care vã raportaþi la lume, deschideþi aceastã
carte. Ieromonahul Hrisostom Filipescu ne pune în traista sufletului
cuvinte potrivite ºi ne invitã sã ne analizãm pe noi înºine descoperind
în adâncul inimilor candela iubirii aºezatã pe un sfeºnic cu mai multe
braþe : al bucuriei, al sinceritãþii, al credinþei, al înþelegerii , al iertãrii, al
toleranþei ºi al faptelor bune. Mereu avem nevoie de schimbare ºi de
primenire sufleteascã. Iatã de ce, vã propun sã începeþi luna iubirii cu
o lecturã potrivitã rãsfoind paginile acestei cãrþi trecutã de autor prin
matricea iubirii ºi oferitã tuturor cu bucurie ºi îngãduinþã.
Liliana Moldovan
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NOUTÃÞI LEGISLATIVE
Despãgubirea persoanelor care au depus
bani la CEC înainte de 1990
Titluri de stat în loc de autoturism

Extras din ORDINUL nr. 1.298 din 6 februarie 2018 privind prospectul de emisiune a
titlurilor de stat emise în vederea despãgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite
la Casa de Economii ºi Consemnaþiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziþionãrii de autoturisme
EMITENT: Ministerul Finanþelor Publice
PUBLICAT : Monitorul Oficial nr. 128 din 9 februarie 2018
În temeiul
- art. 10 alin. (4) din Hotãrârea
Guvernului nr. 34/2009 privind
organizarea ºi funcþionarea Ministerului Finanþelor Publice, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare;
– Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 64/2007 privind datoria
publicã, aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 109/2008, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
al Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 64/2007 privind datoria
publicã, aprobate prin Hotãrârea
Guvernului nr. 1.470/2007, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;
– Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 156/2007 privind
despãgubirea persoanelor fizice care au
constituit depozite la Casa de Economii
ºi Consemnaþiuni C.E.C. - S.A. în
vederea achiziþionãrii de autoturisme,
aprobatã cu modificãri ºi completãri
prin Legea nr. 232/2008, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare;
– Hotãrârii Guvernului nr.
950/2017 pentru aprobarea elementelor
tehnice necesare aplicãrii art. 3^2 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr.
156/2007
privind
despãgubirea
persoanelor fizice care au constituit
depozite la Casa de Economii ºi
Consemnaþiuni C.E.C. - S.A. în vederea
achiziþionãrii de autoturisme;
– Convenþiei nr. 572.240/675 din

5.02.2018 încheiate între Ministerul
Finanþelor Publice ºi B.R.D. Groupe
Société Générale - S.A., ministrul
finanþelor publice emite urmãtorul
ordin:

ART. 1
În vederea despãgubirii
persoanelor fizice care au constituit
depozite la Casa de Economii ºi
Consemnaþiuni C.E.C. - S.A. în
vederea achiziþionãrii de autoturisme
se aprobã prospectul de emisiune a
titlurilor de stat seria BRD 2018/1
emis pe numele B.R.D. Groupe
Société Générale - S.A., în valoare
nominalã totalã de 327.910,58 lei,
prevãzut în anexa care face parte
integrantã din prezentul ordin.

ART. 2
Direcþia generalã de trezorerie ºi
datorie publicã va duce la îndeplinire
prevederile prezentului ordin.

ART. 3
Prezentul ordin se publicã în
Monitorul Oficial al României, Partea I.

PROSPECT DE EMISIUNE a
titlurilor de stat seria BRD 2018/1
1. În vederea despãgubirii
persoanelor fizice care au constituit
depozite la Casa de Economii ºi

Consemnaþiuni C.E.C. - S.A. în vederea
achiziþionãrii
de
autoturisme,
Ministerul Finanþelor Publice va lansa
la o emisiune de titluri de stat pe
numele B.R.D. Groupe Société
Générale - S.A., care se identificã prin
seria BRD 2018/1.
2. Titlurile de stat se emit în formã
dematerializatã.
3. Titlurile de stat sunt denominate
în lei, sunt nepurtãtoare de dobândã,
nenegociabile ºi au scadenþa în data de
22 martie 2018.
4. Data emisiunii este 22 februarie
2018.
5. Valoarea nominalã totalã a
emisiunii titlurilor de stat este de
327.910,58
lei
ºi
reprezintã
despãgubirea calculatã pentru un numãr
de 18 persoane care, în termenul
prevãzut la art. 3^2 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 156/2007
privind despãgubirea persoanelor fizice
care au constituit depozite la Casa de
Economii ºi Consemnaþiuni C.E.C. S.A. în vederea achiziþionãrii de
autoturisme, aprobatã cu modificãri ºi
completãri prin Legea nr. 232/2008, cu
modificãrile ºi completãrile ulterioare,
denumitã în continuare ordonanþã, au
fãcut dovada datei constituirii
depozitului la Casa de Economii ºi
Consemnaþiuni C.E.C. - S.A. dupã ce
au beneficiat de prevederile art. 1^3 ºi
ale art. 3^1 din ordonanþã.
6. Emisiunea este formatã dintr-un

numãr de 18 titluri de stat, iar valoarea
nominalã individualã a fiecãrui titlu de
stat este egalã cu valoarea individualã a
despãgubirii.
7. Valoarea nominalã individualã a
fiecãrui titlu de stat este egalã cu
valoarea individualã a despãgubirii,
calculatã de B.R.D. Groupe Société
Générale - S.A. pe numele fiecãruia
dintre cei 18 deponenþi.
8. Rãscumpãrarea titlurilor de stat
se efectueazã la data scadenþei,
respectiv la data de 22 martie 2018, prin
creditarea contului B.R.D. Groupe
Société Générale - S.A. cu suma
reprezentând valoarea nominalã totalã a
emisiunii.
9. Plata la scadenþã a valorii
nominale totale a titlurilor de stat se
efectueazã de cãtre Ministerul
Finanþelor Publice prin ordin de platã
pe numele B.R.D. Groupe Société
Générale - S.A. Centrala, CUI/CIF
RO361579,
cont
IBAN
RO29BRDE421DD01157954210.
10. Dacã data la care trebuie
efectuatã una dintre plãþile aferente
serviciului datoriei publice este o zi de
sãrbãtoare sau o zi nelucrãtoare, plata
va fi efectuatã în prima zi lucrãtoare
dupã data scadenþei plãþii, dacã în
acordul/contractul/convenþia
de
împrumut sau în prospectul de
emisiune pentru titlurile de stat nu se
prevede altfel, fãrã obligarea la dobânzi
penalizatoare.

 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 bãrbat beat, auzind despre eutanasierea
câinilor, întorcându-se acasã, ia un cãþel cu el.
Sunã la uºã, deschide nevasta. El:
- Iar asta este o maimuþã din junglã.
- Care maimuþã? Acesta-i un cãþel – spune
soþia zâmbind.
Bãrbatul încruntându-se:
- Nu mã deranja atunci când eu vorbesc cu
câinele.
*****
- De ce nu-l daþi afarã pe beþivul ãla cãzut
sub masã? Vã stricã imaginea!
- Este cel mai bun client al nostru, de câte ori
se trezeºte, achitã iar nota de platã.
*****
Un tip, la braþ cu o domniþã super model,
intrã în unul din cele mai scumpe magazine de
blãnuri.
- Arãtaþi-mi cea mai scumpã hainã de blanã
pe care o aveþi în vânzare..
Vânzãtorul bucuros, pleacã ºi se întoarce cu
o hainã extraordinarã din blanã de tigru
siberian.
- Acesta este cel mai scump articol al nostru
ºi costã 20 de mii de euro – spune vânzãtorul.
- Nici o problemã! Imediat vã scriu un cec.
- Foarte bine, dar deoarece azi este sâmbãtã
ºi nu putem confirma cec-ul la bancã, o sã
veniþi luni sã ridicaþi haina.
Pleacã ei, iar luni bãrbatul vine la magazin.
Vãzându-l, vânzãtorul a izbucnit:
- Ar trebui sã vã fie ruºine sã mai veniþi pe
aici! Contul dvs. este gol!
Tipul zâmbind, îi întinde 20 de euro ºi zice:
- Am venit doar sã-þi mulþumesc pentru una
din cele mai frumoase seri din viaþa mea.
*****
Alinuþa întrebându-l pe amicul ei:
- Ionuþ, spune-mi sincer, care ar fi cadoul
perfect pentru un bãrbat de treizeci de ani?
Apropo, nu suntem în relaþii intime.
- Simplu, relaþii intime.
*****
Un om de afaceri din Europa de Est intrã
într-o bancã elveþianã:
- Vreau sã depun niºte bani în cont.
- Ce sumã?
Omul în ºoaptã:
- Trei milioane de euro.

- Puteti vorbi cu voce tare. La noi sãrãcia nu
se considerã un defect.
*****
Ea: – “Dragã, s-a defectat maºina. Cred cã
are apã în carburator.”
El: – “E ridicol! Tu nici mãcar nu ºtii ce e
ãla carburator. Unde e maºina?”
Ea: – “Pãi în piscinã…
*****
Judecãtorul cãtre martor:
- Ai vãzut cã vecinul tãu îºi bate soacra?
- Da, domnule judecãtor.
- ªi de ce n-ai intervenit?
- Pãi, sã vedeþi, la început am vrut sã
intervin, dar când am vãzut cã se descurcã
singur…
*****
Doctorul cãtre pacient:
- Nu-mi pot da seama care este cauza bolii
dumneavoastrã. Cred cã pentru a ne edifica va
trebui sã aºteptãm autopsia…
*****
O frumuseþe de femeie este judecatã.
Avocatul ei þine pledoaria finalã:
- Domnule judecãtor! Uitaþi-va la ea! Ce
ochi albaºtri, ce gât minunat, ce pãr uimitor!
Dar ce sâni frumoºi! Ce fund! Iar picioarele…
Acestea fiind spuse am terminat, domnule
judecãtor.
- ªi eu!
*****
Pe pachetul de þigãri al soþiei mele scria:
- “Fumatul în timpul sarcinii pune în
primejdie viaþa copilului tãu”.
Iar pe al meu scria:
- “Fumatul cauzeazã impotenþã”.
Aºa cã,… am facut schimb!
*****
- Dragule, ce cautã chiloþii tãi la vecinii
noºtri de la etajul unu? Aºtept o explicaþie!
- Dar tu ce ai cãutat la ei?
- Am fost sã-mi iau halatul.
*****
Copilul cãtre tânãra lui mãmicã:
- Mami, vreau un frãþior.
- Bine puiule, ai sã ai un frãþior.
Pleacã în camera lui ºi îºi sunã tatãl:
- Alo, tatã, ne-am înþeles, da?! Desearã ai sã
ai parte de sex, eºti dator cu o bicicletã.
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TALON DE CONCURS
Poþi câºtiga un abonament ANUAL la ziarul VOCEA TA dacã
vei rãspunde corect la urmãtoarea întrebare:

Întrebare:
Ce þarã a fost vizitatã de Ionela ºi Mihaela în luna februarie?

Câºtigãtorul din
numãrul trecut este
MIHAELA MARIA
POPA- NÜRNBERG

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

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
Eºti capabil sã îþi direcþionezi energia spre obþinerea
premiilor. Profitã de orice avantaj al norocului care te
însoþeºte ºi al fluxului pozitiv. ªtii cum sã te descurci
cu mulþimile ºi nu vei avea nicio problemã ca sã îi atragi pe ceilalþi
spre ceea ce vrei ºi ai nevoie tu.

TAUR
În aceastã sãptãmânã eºti foarte sensibil la emoþiile
celorlalþi ºi reuºeºti sã îi ajuþi sã vadã lucrurile dintr-o
perspectiva diferitã. Eºti creativ, mai ales în societate
ºi vei fi apreciat pentru aceasta. Cea mai mare inspiraþie a ta va
veni din faptul cã iei totul la modul personal.

GEMENI
Ai din ce în ce mai mare nevoie de siguranþã. Nu
existã riscul ca cineva sã te împingã sã faci ceva ce
nu vrei sã faci. ªtii cã trebuie sã înfrunþi problemele,
mai degrabã decât sã te ascunzi. Ai o voinþã de fier ºi vei fi
admirat.

RAC
Ai o sãpatãmânã bunã, în care iei lucrurile uºor ºi
treptat. Ai grijã, chiar dacã nu te gândeºti, totul are un
anumit sens ºi trebuie sã ai o viziune de ansamblu.
Poþi obþine aproape tot ce vrei în aceastã sãptãmânã, atât timp cât
nu forþezi lucrurile. Norocul va fi de partea ta atât timp cât îþi creezi
o imagine bunã.

LEU
Perioada urmãtoare este caracterizatã de
oportunitãþile profesionale care îþi apar în cale.
Respirã adânc ºi dupã, ia cea mai bunã decizie.
Încearcã sã nu pui prea multã energie în probleme emoþionale. În
acelaºi timp, nu amesteca viaþa profesionalã cu cea personalã.
Mãnâncã sãnãtos, altfel riºti niºte indigestii.

FECIOARÃ
Vei reuºi sã faci ceva folositor nu doar pentru tine, ci
ºi pentru cei apropiaþi. Eºti foarte sensibil la lumea
din jur ºi la relaþiile cu ceilalþi ºi te simþi pregãtit sã îþi
aperi credinþele. Reuºeºti sã te mobilizezi pentru a-þi termina
treburile la timp.

BALANÞÃ
Dupã oboseala ºi delãsarea de sãptãmâna trecutã,
reuºeºti sã te mobilizezi ºi sã îþi atingi scopurile. Vei
avea succese la unele teste sau examene pe care
trebuie sã le susþii ºi vei reuºi sã duci la capãt o obligaþie mai
veche, care îþi dãdea de furcã.

SCORPION
Vei reacþiona la orice situaþie, pur ºi simplu nu te poþi
abþine sã nu comentezi sau sã dai o replicã acidã.
Rutina nu îþi va da pace, însã vei reuºi cãtre mijlocul
sãptãmânii, sã îþi gãseºti noi ocupaþii, care te vor antrena ºi îþi vor
da de lucru îndeajuns încât sã nu te mai simþi afectat de tot ceea ce
se întâmplã în jurul tãu.

SÃGETÃTOR
Iei atitudine în aceastã sãptãmânã, vei trage linia cu
privire la comportamentul celor din jur. Te vei
distanþa de orice sau oricine ar putea sã te rãneascã ºi
te vei închide în tine. Mai bine sã vinã pe ceilalþi decât sã îþi mai
creezi complexe.

CAPRICORN
Simþi cã ai multe de oferit, mai ales dacã stai drept ºi
îþi prezinþi ideile doar cui meritã efortul. Viziunea ta
pozitivã despre viaþã te va conduce cãtre direcþii
interesante. Vei fi curios, inventiv ºi cu o capacitate deosebitã de
exprimare.

VÃRSÃTOR
Nu ai o sãptãmânã foarte bunã, deºi cei din jur îþi vor
invidia energia pe care o risipeºti pentru atingerea
þelurilor. Eºti ºarmant ºi inteligent ºi te manifeºti ca
atare, dar o supãrare mai veche te macinã ºi nu reuºeºti sã treci
peste.

PEªTI
Eºti curios ºi vrei sã afli cât mai multe lucruri cu
privire la lumea care te înconjoarã ºi la persoanele
apropiate. În aceastã sãptãmânã preferi aventura ºi îþi
place sã o povesteºti ºi celor apropiaþi.
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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
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.
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
Subînchiriez o camerã mare mobilatã pentru
2/3 persoane în Germania- Fürth. Toate condiþiile (baie
ºi bucãtãrie). Telefon: 01520274 22 00
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.

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 ai un eveniment, cã este mare ori mic ºi ai
nevoie de cineva ca DJ, ori conferinþã ºi este o salã de
exemplu ºi trebuie neapãrat microfon, mixer ºi
microfon, sunã-mã ºi facem un termen. Am douã
sisteme, unul pentru 5000 de persoane garantat ºi unul
pentru 350 de persoane. Nu conteazã cã este încãpere,
ori în spaþiul liber. Telefon: 0176 71213214
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!
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
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 lucru în: amenajãri interioare, faianþã,
gresie în Nürnberg ºi împrejurimi. Îmi ofer serviciile la
firme sau privat. Telefon: 0152 57004526 sau 0911
21535108. Calitate ºi bun gust!
Caut loc de muncã ca motostivuitor ºi
manipulant marfã. Sunt deschis ºi pentru alte domenii:
Telefon: 004 07266 44 165
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.

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

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
Elena, 58 ani, caut loc de muncã îngrijire la
bãtrâni, copii. Am mai lucrat în aceste domenii în
Anglia timp de 5 ani. Telefon: 004 744105672
Caut de lucru în zona Nürnberg vorbesc
italiana ºi româna, aº dori dacã se poate în domeniu
hotelier sau restaurant. +49 160 98540374



Talon pentru abonament (valabil pentru Germania)79
Nume_______________________________________;

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

Prenume ____________________________________;

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

Doresc un abonament la ziarul VOCEA TA pentru

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

Adresa ______________________________________
_____________________________________________
Telefon _____________________________________;
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

Închiriez masã de manichiurã
în atelierul meu cosmetic din
Eibach la o manichiuristã
(specialitate unghii False ºi gel).
Informaþii 0911 64116868 sau
0174 34997052
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
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.
Caut de lucru în construcþii, amenajãri
interioare sau exterioare, acoperiºuri, lucrãri cu tablã,
fabricã sau orice domeniu în Nürnberg sau apropiere.
Telefon: 0151 2921021 Mulþumesc anticipat!
Doreºti sã lucrezi în consultanþã financiarã ºi
vrei sã intri într-o echipã de succes? Îþi place sã ai un
program flexibil ºi doreºti sã avansezi rapid? Mai
multe detalii la nr de telefon: 0160 33 73 128
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

martie 2018

Ziar distribuit în Austria, Belgia Germania, Elveþia, Franþa ºi Olanda
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Mã numesc, Vasi Rodica ºi îmi caut fratele,
în Germania, oraºul Nünberg. Pe fratele
meu, îl cheamã, Rauch Nikolaus, (luând
numele soþiei, de RAUCH, înainte l-a
chemat VASI NICOLAE ) este nãscut, în
data de 12 martie 1968. A plecat din
România, în anul 1990 în Germania, fiind
cãsãtorit, cu o nemtoaicã din România, pe
nume Rauch Leni, cu care are douã fetiþe.
Au divorþat ºi s-a cãsãtorit cu altã nemtoaicã
din România, stabilitã în oraºul Nünberg, pe
nume Rita, cu aceasta are un bãiat ºi o fatã,
din auzite am înþeles cã a divorþat ºi de
aceasta. Ultima datã, l-am vãzut când a fost
la mine cu soþia Rita, acum vreo 15 ani, în
Arad, cartierul Grãieste. Nr. meu de telefon
este: 0040743980607. Mulþumesc ºi doamne
ajutã, sã-l gãsesc.
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

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

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.
Domn 54 de ani, doresc loc de muncã în orice
domeniu. Cunosc limba românã ºi maghiarã. Telefon:
015171215898.
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"
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; email: prettydaniola@gmail.com.


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

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

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
MATRIMONIALE
Doamnã 45 ani, singurã, doresc sã cunosc un
domn între 45-52 ani pentru o rela’ie serioasã. Sunt
româncã, vorbesc ºi engleza. Telefon 0040
742370942
Doamnã 64 ani, singurã, doresc sã cunosc un
bãrbat între 62-72 ani pentru o relaþie bazatã pe
încredere ºi respect. Vorbesc limba italianã ºi
ucrainianã. Telefon: 004 746907886
Doamnã singurã 58 ani, doresc sã cunosc un
domn pentru o relaþie frumoasã, bazatã pe respect
ºi încredere. Telefon: 004 744105672
Doamnã 60 ani, singurã, doresc sã cunosc un
domn între 60-65 ani pntru o relaþie serioasã,
bazatã pe încredere ºi respect. Telefon: 004
740205492
Doamnã 55 ani, singurã, doresc sã cunosc un
domn cu vârstã între 55-60 ani, pentru o relaþie
serioasã, bazatã pe respect. Telefon: 0039
3889090112
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.

DIVERSE
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.

Pagina 31

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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