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DIN SUMAR:

POVESTEA DE SUCCES 
a lui Gavrilescu Andrei-Marius

„La început a trebuit să învăț cât mai multe 
lucruri noi, într-un curs intens, pentru ca apoi 
să trec prin două examene, care presupun 
specializarea în domeniu. Lucrurile nu se opresc 
aici, din contra, drumul începe să fie din ce în ce 
mai greu, dar frumos. Urmează prima avansare, 
după care, îți dorești mai mult.

CELEBRE POVEȘTI DE DRAGOSTE

Când iubirea e mai presus 
de istorie: 

Elena Lupescu 
și Carol al II-lea 

al României

Student străin 
în România 
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-  interviu cu Dr  Abdalla Abdel Rahman Ahmed 
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Spunem că murim de dor atunci când 
ne lipsește o persoană pe care o simţeam 
parte din viaţa personală, dar știm că e 
doar un fel de a spune și de a jeli. Spu-
nem ”mor de dor” și deja facem un pas 
către vindecare. Să ne imaginăm însă 
că în locul adultului stă un copil ai că-
rui părinţi sunt plecaţi să muncească 
în străinătate, lăsându-l în grija altora. 
Când un copil moare de dor, metafora 
lasă loc celui mai brutal și direct senti-
ment.

Nu va fi un text ușor de dus până la capăt. 
Dacă însă veţi reuși să îl înduraţi, veţi afla 
cum pot fi ajutaţi copiii lăsaţi în ţară (în 
vreme ce părinţii lor sunt de partea cea-
laltă a frontierei) să își poarte dorul cu 
demnitate, fără umilinţa de a nu merge în 
excursii, de a nu fi vaccinaţi ori de a rata 
examenele de final de gimnaziu.

 Camera întâi 
Decembrie 2016: O știre mică, din Vaslui, 
nu a reușit să spargă jurnalele de știri mai 
mult de 30 de secunde: un copil de șase 
ani și-a salvat din flăcări cei doi fraţi mai 
mici: unul în vârstă de trei luni și celălalt, 
în vârstă de un an și trei luni, lăsaţi singuri 
acasă de bunicii lor. Unde erau părinţii?, 
o întrebare nepusă sau pusă cu o jumătate 
de gură, ne deschide fereastra caselor bă-
trânești de la sate, unde copiii au jucării de 
ultimă generaţie, aduse cadou, de Crăciun 
sau de Paști, de părinţii care muncesc în 
restul anului în străinătate.
Oficial, 3.175 de copii doar din Vaslui au 
unul sau ambii părinţi plecaţi să își câștige 
traiul în afara ţării. Dintre aceștia, 659 au 
ambii părinţi plecaţi, iar 305 au rămas sin-
guri acasă, după ce unicul părinte aparţi-
nător a găsit un contract de muncă în altă 
ţară.

Otopeni: Mamă, nu pleca!
O postare scrisă de Mihai Șora pe Fa-
cebook reușește, în câteva propoziţii, să 
surprindă toate fețele unui fenomen soci-
ologic care se desface ca un ghem: mama, 
copilul, patria, granița care desparte fa-
milia în cei rămași și cei plecaţi, pentru ca 
acelora rămași să le fie bine.
Un portret al copilului lăsat acasă, făcut 
de psihologul Diana Stănculeanu pentru 
Ziare.com, ne dă și conturul emoţional al 
fetiţei pe care Mihai Șora a zărit-o în ae-
roport.
”Am văzut copii devastaţi de plecarea pă-
rinţilor lor, care nu au mai reușit să găseas-
că un sens într-o viaţă fără mama sau tata 
alături; am văzut copii - cazurile fericite 
însă puţine, care încet, încet învaţă să vadă 
în noul adult care îi îngrijește și protejează 
- bunica, mătușa, unchi - un nou părinte; 
sunt copii care cresc cu un părinte alături 

și cu dorul copleșitor al celuilalt aflat de-
parte; copii care nu reușesc să-și scuture 
din ochi tristeţea și dorul sau copii care, 
pentru a se proteja de suferinţă, aleg evi-
tarea, detașarea, aleg să uite și învaţă, din 
nefericire prematur dar definitiv, că atașa-
mentul și apropierea înseamnă pierdere și 
suferinţă și că, pentru a-ţi fi bine, trebuie 
să păstrezi distanţa.
Aceștia din urmă ne păcălesc cu masca su-
pravieţuirii și adaptării, când în realitate 
vorbim de copii care au învăţat de timpu-
riu că nimic nu este garantat în viaţă, nici 
măcar încrederea și iubirea necondiţiona-
tă dintre părinţi și copii”.
Datele ANPDCA pentru întreaga ţară 
arată o creștere semnificativă în ultima 
perioadă, de la 85.000 în decembrie 2015 
la peste 96.700 de copii cu cel puţin un pă-
rinte plecat la muncă în străinătate, în iu-
nie 2017, ultimele date centralizate la nivel 
naţional. Dintre aceștia, potrivit cifrelor 
oficiale, 21.928 au unicul părinte sau pe 
amândoi părinţii plecaţi să câștige bani în 
afara ţării.
Datele culese de Organizaţia Salvaţi Co-
piii de la Inspectoratele Școlare Judeţene 
însă au relevat un număr mult mai mare 
de copii în această situaţie, peste 212.000, 
iar aceste date nu sunt nici ele complete, 
pentru că includ doar copiii înscriși în sis-
temul educaţional. Adăugând și copiii de 
vârsta antepreșcolară și pe cei neînscriși 
la școală sau care au abandonat școală, 

estimăm că numărul total al copiilor cu 
părinţii plecaţi la muncă în străinătate se 
ridică la aproximativ 250.000.

 A doua cameră:  
Când suferi prea mult, dorul te poate ucide
2017: Un apel la numărul de urgențe 112 
anunţă că un minor de 11 ani a fost găsit 
spânzurat, cu șireturile de la pantofi, în-
tr-un centru de plasament, unde stătea de 
când părinţii plecaseră la muncă, în stră-
inătate.
”Noi avem o vorbă - a muri de dor. Orice 
persoană care a pierdut o alta, dragă și im-
portantă, știe că este un timp al suferinţei 
care pare fără sfârșit, fără lumină. Este 
acel timp în care credem că nu vom mai fi 
niciodată bine, că nu vom mai simţi nici-
odată bucurie.
Sunt câteva caracteristici de dezvoltare 
a copilului care transformă rândurile de 
mai sus în realităţi grele - gândirea con-
cretă și trăitul în prezent. Dacă pentru 
mintea abstractă și sofisticată a unui adult, 
„a muri de dor” este o metaforă, pentru 
mintea concretă a unui copil, „a muri 
de dor” este ceva ce ţi se poate întâmpla, 
este o acţiune valabilă într-o situaţie când 
suferinţa este foarte mare. Adăugăm la 
asta faptul că orizonturile temporale ale 
unui copil nu sunt foarte largi - pentru 
ei dimensiunea prezentului este cea mai 
semnificativă, „ieri” și „mâine” sunt di-

mensiuni temporale vagi și neimportante, 
important este „acum”, ne explica Diana 
Stănculeanu, psiholog Salvaţi Copiii.
Noiembrie 2017: O bunică și-a găsit ne-
poata de 17 ani spânzurată. Avea grijă de 
ea de câţiva ani, de când ambii părinţi ple-
caseră la muncă în străinătate. Fata nu a 
lăsat niciun bilet care să-i justifice gestul. 
Era obosită în ultima vreme, atât mai pu-
tea bunica să spună. De astă-dată, tragedia 
a avut loc în Fieni, judeţul Dâmboviţa.
”Când eu trăiesc „acum” iar ce simt 
„acum” este copleșitor, degeaba îmi spu-
ne altcineva „ai răbdare, va fi mai bine, 
cu timpul va fi mai puţin greu”, că pen-
tru mine, copilul, „mâine” nu există, iar 
ce simt acum pare permanent. Și atât de 
greu, încât vreau să se termine. Și pentru 
unii copii, se termină”, spune Diana Stăn-
culeanu.
Aceasta ne explica procesul emoţional 
prin care trece un copil al cărui părinte a 
plecat de lângă el, în majoritatea covârși-
toare a cazurilor, pentru a-l putea crește.
”Trebuie să luăm în calcul vulnerabilita-
tea prealabilă a copiilor - nu orice copil 
confruntat cu pierderea găsește în suicid 
o soluţie; cel mai adesea, experienţele de 
viaţă prin care copilul a trecut deja l-au 
fragilizat emoţional suficient de puternic 
încât să vorbim de depresie, de relaţii de 
atașament complicate, de lipsa unor re-
surse emoţionale și sociale care împiedică 
copilul să creadă că va fi ok, dincolo de 
pierdere”, spune psihologul.
Septembrie 2017:: Cugir. Un băiat care 
tocmai împlinise 18 ani s-a sinucis. Mama, 
unicul părinte susţinător, era plecată de 
câţiva ani în Germania. Prima tentativă 
de sinucidere a avut-o în clasa a XI-a, dar 
atunci a primit ajutorul unui psiholog.

 - va urma - 

 A MURI DE DOR.  Munca părinţilor  
peste graniţe lasă în urmă 250.000 de copii

Ce se întâmplă cu ei și în ce ţară rămân
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Consulatul general al României la Mün-
chen a găzduit la 8 martie a.c. o recepţie 
cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii, 
eveniment la care au participat oaspeţi de 
onoare din Bavaria, printre care Barbara 
Stamm - Președinta Parlamentului Land-
ului Bavaria, Ursula Männle - Directoarea 
Fundaţiei Hanns Seidel, Ursula Heinzel 
– director în cadrul Ministerului Econo-
miei, Andrea Fröba – director în cadrul 
Cancelariei de Stat bavareze, membre ale 
corpului consular străin acreditat în Bava-
ria, precum și numeroase reprezentante ale 
comunităţii românești din regiune.

Programul evenimentului a cuprins mo-
mente muzicale oferite de artiști români 
din München (Elisabeta Friesenhahn și 
Elisabeta Mureșan, care au interpretat 
piese din repertoriul clasic românesc (Jo-
cul dobrogean – Paul Constantinescu și 
Balada - Ciprian Porumbescu), precum și 
o prezentare a tradiţiei Mărţișorului, rea-
lizată – la invitaţia oficiului consular – de 
copii din comunităţile română, bulgară, 
greacă și albaneză – comunităţi care săr-
bătoresc această tradiţie. De asemenea, a 
fost prezentată expoziţia pictorului Petre 
Chirea - My Town, My Universe, cu peisaje 
din București.

În discursul său, consulul general Ramo-
na Chiriac, a mulţumit înaltelor reprezen-
tante ale autorităţilor bavareze pentru evo-
luţiile recente în relaţia bilaterală (reluarea 
lucrărilor Comisiei Mixte România-Bava-

ria, vizite la nivel de ministru, secretar de 
stat sau șef al poliţiei române etc), precum 
și reprezentantelor comunităţii românești 
pentru numeroasele parteneriate dezvol-
tate în sprijinul comunităţii românești din 
regiune. Cu referire la tradiţia Mărţișoru-
lui, a evidenţiat rolul României de coordo-
nator al dosarului de aplicaţie pentru in-
cluderea tradiţiei în Lista Reprezentativă a 
Patrimoniului Cultural Imaterial al Uma-
nității, din 6 decembrie 2017.

Președinta Parlamentului Bavariei, dna 
Barbara Stamm, a felicitat Consulatul Ge-
neral pentru iniţiativa de a pune în dialog 
reprezentante din diferite domenii de acti-
vitate, a evidenţiat apropierea sa îndelun-
gată de România și colaborarea excelentă 
pe care o are în prezent cu oficiul consular. 
Cu referire la rolul femeilor în societate a 
remarcat bunul echilibru de gen în rândul 
corpului consular acreditat în Bavaria, pre-
cum și necesitatea de a consolida prezenţa 
femeilor în rândul decidenţilor politici la 
nivel internaţional.

Foto: Radu Florea

Ziua Internaţională a Femeii și tradiţia Mărţișorului 
celebrate de Consulatul General  

alături de Președinta Parlamentului Bavariei, Barbara Stamm
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Nici nu știu cu ce să încep a 
scrie! Am o sumedenie de lu-
cruri pe care aș vrea să vi le 
spun, dar nu găsesc încă acel 
început. 

Am să încep prin a vă spune 
cum a decurs dimineața celei 
de-a doua zile în Delhi. După ce 
ieri am avut aproape 24 de ore 
de agitație, aseară am adormit 
duse. Am sesizat dimineața când 
ne-am trezit, la ora 9:00, ora In-
diei, că am reușit să dormim 12 
ore!!! Nici nu știu cum a trecut 
timpul, dar știu că m-am trezit cu 
o poftă de a bea o cafea tare și fără 
zahăr. Aveam nevoie acută de 
un imbold pentru a începe ziua 
de astăzi, iar o cafea era ceea ce 
mie îmi trebuia. Am luat un mic 
dejun împărătesc, care s-a finali-
zat cu un platou imens de fructe 
asortate.

E ziua pe care o vom petrece 
alături de Anca și soțul ei Abhis-
chek. O zi în care surprizele se vor 
ţine lanț și unde am avut ocazia 
de a vedea pe viu, cum trăiește o 
familie de miliardari în India. 

Una este să te vezi cu ei câteva 
ore și una este să stai o zi întreagă 
alături de minunaţii soți Verma! 

Am fost luate de la hotel cu taxi 
(nici nu mă așteptam să fie altfel), 
doar că în drum spre Anca, am 
avut parte de cea mai puternică 
senzație a papilelor gustative și 
olfactive.

La un moment dat, șoferul 
nostru s-a aplecat și a parfumat 
toată mașina pe jos, de am crezut 
că voi muri intoxiscată. Și acum, 
când scriu aceste rânduri, la mai 
bine de 10 ore de la acest eveni-
ment, mai simt mirosul în nări și 
chiar gustul intens și aromat al 
sparyului ce l-a dat (deloc zgârcit) 
în mașină.

Faza cea mai nostimă a fost 
când am deschis geamul ca să pri-
mesc o gură de aer “proaspăt”-care 
în Delhi numai curat nu e, când 
șofe rul mi l-a închis imediat, ex pli-
cându-mi că dacă îmi e cald, poa te 
da aerul condiționat mai tare. 

După o jumătate de oră bu-
nă,am ajuns la vila familiei Ver-
ma. O vilă frumoasă, mare, cu 
mult bun gust aranjată și plină 
de servitori. Fiecare om din casă 
avea funcția și atribuțiile bine sta-
bilite. Vorbeau puțin și arătau un 
respect deosebit pentru stăpânii 
casei și musafiri. 

O primire călduroasă și fami-
lia lă. Era peste un an de când 
nu ne văzuserăm și am așteptat 
mult acest moment. După lungi 
dis cuții și amintiri depănate, a 
so sit momentul să luăm masa 
împreună. 

INCREDIBILA INDIE - seria a 2 a - partea a 2 a
O zi cu miliardarii Anca și Abhishek Verma!

O sală de mese cu multe oglinzi, 
masa frumos aranjată te făcea să 
te simți ca într-un palat. Acel pa-
lat călduros care te face să visezi 
la poveștile cu prinți și prințese. 
De data aceasta noi eram cele care 
ne simţeam prinţese. Eram parcă 
desprinse dintr-o poveste din tre-
cut. Totul era atât de frumos și 
bine pus la punct, încât nu ne dă-
deam seama că de fapt, noi eram 
cele care eram atracția acolo și nu 
ei. Servitorii păreau a fi obișnuiți 
cu musafirii din Europa. Am avut 
parte de o mâncare excepțională, 
nu atât de condimentată cum ni 
s-a mai dat, apa de nucăde cocos 
din belșug și un desert pe măsură. 

După masa de prânz ne-am 
făcut siesta la piscină, unde îm-
preună cu Anca Verma am pus 
bazele următorului Proiect inter-
național. 

În curând vom înființa singura 
Agenție de Presă pentru românii 
din Asia.Un proiect măreț, care 
promite mult și sunt sigură că se 
va bucura de succes! Românii din 
Asia au nevoie de așa ceva, iar în 
decursul acestui an voi lansa îm-
preună cu Anca platforma media 
mai sus amintită.

Cel mai frumos lucru pe care 
l-am văzut în casa soților Verma 
a fost faptul că într-un loc bine 
amenajat, am văzut cum cele două 
religii (ortodoxă și hindi) aveau lo-
curile loc. Una lângă alta! Două al-
tare diferite, unde într-un loc trona 
zeii Indiei, iar în celălat icoane cu 
Maica Domnului și Iisus.

Am rămas plăcut impresionată 
de acest lucru. Anca și-a păstrat 
religia! O respectă pe cea a soţului 
ei, dar în același timp nu a uitat-o 
pe a ei. Felicitări, Anca! 

Seara a fost încununată de 
succes, unde am fost prezenți la 
un eveniment monden, plin de 
oameni importanți din domenii 
diferite din India. Evenimentul 
a avut ca temă “salvarea tigrilor”, 
unde Anca și Abhishek Verma au 
fost vedetele. Oare de ce nu mă 
mai mira nimic!? M-am obișnuit 
deja să merg în compania lor, 
însoțită de garda de corp cu 
puștile în mâna, m-am obișnuit 
să merg în mașina escortată, 
iar acest lucru pentru siguranța 
noastră, dar mai ales a lor! 

Totul a decurs la superlativ, 
începând cu cei care nu mai con-
teneau a ne servi cu tot felul de 
bunătăți. Vreo 8-10 persoane erau 
continuu pe lângă noi și aveau 
grijă să nu ne lipsească nimic. 
Mâncare după mâncare, băuturi 
pe alese (nealcoolice) și deserturi 
colorate. Nici aici nu scăpăm de 
culorile intense ale Indiei. 

Surpriza serii a fost acordarea 
a două diplome unde Anca a fost 
numită “femeia de afaceri a anului”, 
iar Abhishek  invitat de onoare- 
premiul acordat fiind pentru 
recunoștința că a participat la acest 
eveniment și a dat din prețiosul lui 
timp pentru a fi prezent.

M-am simțit mândră, încă o 
dată în acele momente de faptul 
că sunt româncă! Anca Verma, 
românca noastră a primit cel mai 
mare premiu în afaceri, iar acest 
lucru datorită minții ascuțite pe 
care o are și tenacității de care dă 
dovadă în business! 

Seara nu putea să se încheie 
altfel, decât cu o ședință foto, 

unde mai multe redacții ale 
Publicațiilor indiene, dar și 
televiziuni au “sărit” pe aceștia 
pentru a le lua interviuri și a-i 
fotografia. 

Retragerea din lumina reflec-
toarelor a fost făcută rapid, însoțiți 
de gărzile de corp și poliție, apoi 
escortați până la vila acestora.

A fost o zi la superlativ, unde 
am simțit cum este să trăiești ală-
turi de un miliardar.Nu de puţine 
ori mi-am pus întrebarea:”dacă 
mi-ar plăcea acest lucru perma-
nent”. Răspunsul nu îl știu, încă! 
Este un amestec de sentimente 
care a pus stăpânire pe mine de 
când sunt în India. 

Am văzut fața săracă a localnici-
lor, iar acum extrema cealaltă. Este 
plăcut! Așa cum am zis, pentru o 
zi m-am simțit ca o prințesă, am 
putut cere aproape orice și mi s-a 
adus. Am primit cadouri superbe 
și fine pe care le-am îndrăgit de 
cum le-am atins, am trăit o ames-
tecătură de sentimente pe care nu 
știu prea bine a le exprima.

Mi-a plăcut enorm totul, aș 
putea repeta aceste lucruri încă 
o dată și încă o dată, dar mi-ar fi 
dor de viața mea din Germania. 
De liniștea de acolo, disciplina și 
ordinea, iar nu în cele din urmă 
de respectarea legilor. 

Nu mi-am închipuit vreodată 
că îmi vor lipsi aceste lucruri, dar 
iată că se poate!

O zi la superlativ, pe care nu 
o voi uita niciodată! Mulțumesc 
Anca și Abhishek Verma!

Ionela van Rees-Zota
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Trei ani mai târziu, i s-a oferit 
poziția de Director de departa-
ment în magazinul „Baumax” din 
Iași, dar din păcate sau din feri-
cire pentru Andrei, firma a fost 
scoasă de pe piața din România. 

Acest lucru a fost, de fapt 
începerea unui nou capitol în viața 
lui Andrei. Acesta a luat decizia 
de a pleca în Germania, pentru 
a avea un viitor mai bun, într-o 
țară unde oportunitățile sunt 
mai multe. Necunoscând limba 
germană, singura posibilitate (de 
început), a fost să accepte un post 
la „Burgerking”, unde timp de doi 

ani de zile a fost ajutor în bucătărie.
Acest lucru nu l-a speriat, apre-

ciază faptul că a putut lucra acolo, 
având astfel posibilitatea să se in-
tegreze, să învețe limba germană, 
dar nu în cele din urmă, de a cu-
noaște oameni noi.

Având nevoie de o asigurare la 
mașina pe care tocmai și-o cum-
părase, un amic bun, i l-a reco-
mandat pe Klaus Gross (neștiind 
atunci că acesta va fi omul care îi 
va schimba viața). 

Câteva zile mai târziu, Andrei 
a cerut la actualul loc de muncă, 
o mărire de salariu, avându-se 

în vedere că era unul din cei mai 
buni oameni din firmă. Acest lu-
cru i-a fost refuzat de către direc-
țiune, cu mențiunea că: „bugetul 
alocat agajaților era la maxim”. 
Acesta a fost momentul în care 
și-a readus aminte că vrea mai 
mult de la viață, poate mai mult și 
trebuie să facă ceva. În momentele 
următoare, a pus mâna pe telefon 
sunându-și consilierul, rugându-l 
să-l ajute la traducerea corectă a 
unui CV, în limba germană pen-
tru a se angaja într-o fabrică, unde 
există posibilități de angajare. 

Acesta a fost momentul decisiv 
în viața lui Andrei, Klaus  Gross 
invitându-l la birou pentru a face 
o practică în biroul acestuia și a 
vedea dacă acest job este ceea ce 
el caută.

După ce a văzut că acest drum 
este cel visat, nu i-a trebuit mult 
pentru a face pasul de a deveni 
consultant financiar.

Dar ce presupune acest job? 
Cum sunt oamenii aici? Cine 
poate deveni consultant, financi-
ar, dar nu în cele din urmă, care 
sunt pașii ce trebuiesc făcuți pen-
tru a ajunge să fii omul de încre-
dere a multor familii?

La aceste întrebări, Andrei 
mi-a răspuns cu zâmbetul pe 
buze și ușor emoționat: „la în-

ceput a trebuit să învăț cât mai 
multe lucruri noi, într-un curs 
intens, pentru ca apoi să trec prin 
două examene, care presupun 
specializarea în domeniu. Lucru-
rile nu se opresc aici, din contră, 
drumul începe să fie din ce în ce 
mai greu, dar frumos. Urmează 
prima avansare, după care, îți do-
rești mai mult.  Pentru a fi „agen-
turleiter“, ai nevoie de paragraful 
34C, acest lucru dându-ți dreptul 
de a semna și ștampila anumite 
contracte, acest lucru fiind posi-
bil numai după absolvirea a două 
examene. Apoi, în fiecare zi de 
sâmbătă și luni sunt susținute 
cursuri intensive pentru perfecți-
onare și specializare în domeniu 
amintit. “

Andrei nu se plictisește, știe 
care îi este drumul acum, înce-
pând o nouă școală, care îi va 
oferi o nouă avansare, respectiv: 
DBBV- acest lucru dându-i posi-
bilitatea de a ajunge RGS (șef de 
sucursală), devenind din noiem-
brie 2017 RGS. Cum a ajuns în 
acest punct, Andrei s-a interesat 
care sunt următorii pași pentru 
a merge mai departe. Nimic nu îl 
împiedică de a aspira, nici limba 
germană, care între timp este din 
ce în ce mai bună, iar acest lucru și 
datorită cursurilor de limba ger-

mană organizate la birou de către 
Klaus Gross, dar și a încrederii pe 
care el o are în propria persoană. 
Urmează alte două examene care 
vor fi date la IHK- Camera de 
Comerț, implicit: paragraful 34F 
(licență Investment) și paragraful  
34 I (Liceență finanțări imobilia-
re) care îi vor oferi posibilitatea de 
a face mai multe în fimă, respec-
tiv; credite pentru firmă, credite 
pentru locuințe etc), examene ce 
îl vor ajuta pentru a avansa în ur-
mătoarea funcție.

Momentan își dedică tot tim-
pul pe care îl are la dispoziție me-
seriei și dezvoltării lui personale, 
știind că drumul lui nu se oprește 
aici.

Văd în el un băiat  cu ambiție, 
plin de responsabilitate, în care 
puteți avea încredere deplină.

În acest moment are zece oa-
meni în echipă, dorind ca aceasta 
să se mărească. 

Dacă ai aspirații, ești un om cu 
potențial și crezi în tine, îl poți 
contacta la nr 0171 587 10 13. Eu 
zic că merită să îți încerci noro-
cul! Doar faptul că îl vei cunoaște 
pe Andrei, acest lucru îți va re-
deschide noi orizonturi către un 
viitor mai bun. 

Ionela van Rees- Zota 

POVESTEA DE SUCCES 
a lui Gavrilescu Andrei-Marius

După ce a aflat rezultatele la bacalaureat, a vrut să ia viața în 
propriile mâîni, începând facultatea de managment, paralel cu 
munca depusă la „Selgros”, în România. După un an de zile a 
avut oportunitatea de a fi avansat, dar datorită faptului că avea 
o vârstă fragedă, nu s-a putut acest lucru, direcțiunea neaccep-
tând. De acolo, a văzut că se poate face orice în viață, fiind încă 
tânăr, căutând alte oportunități, merge la Firma „Baumax” din 
Suceava, unde după un an de zile a fost avansat ca șef de raion.

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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Peste 50 de români au participat 
la seminarul desfășurat de către 
Asociația Inceptus România,  în 
data de 18 Martie 2018, la Nu-
renberg. Aceștia au fost interesaţi 
să afle mai multe detalii despre 
oportunitățile pe care le oferă 
proiectul „Antreprenor ACASĂ”: 
curs de competențe antreprenori-
ale online, acces la o platformă in-
teractivă de învățare, webminarii 
periodice cu lectorii programului, 

posibilitate de finanțare pentru 
ideea de afacere, stagii de practică, 
consultanță și mentorat.
Toate serviciie oferite în cadrul 
proiectului sunt GRATUITE. În-
scrierile continuă pe pagina web 
antreprenoracasa.inceptus.ro sau 

completând formularul http://bit.
ly/ÎnscrieriAntreprenorACASĂ și 
sunt deschise pentru toți românii 
din Diaspora. 
Pentru mai multe detalii despre 
proiect, persoanele interesate ne 
pot contacta pe:

Românii din Nurnberg, Germania, au participat la seminarul  
de informare despre proiectul „Antreprenor ACASĂ” 

Website: www.antreprenoracasa.inceptus.ro
Pagina de Facebook: http://bit.ly/AntreprenorACASĂbyInceptus 

E-mail: antreprenoracasa@gmail.com
Persoană de contact: 

Andrei Pop, Manager Proiect Antreprenor ACASĂ, Tel: 0745 605 361

Suntem pe un vapor mare, care e terito-
riul statului Bahamas și care se învârte 
în jurul pământului. Acum locuim aici 
de două luni și mai avem încă două luni  
până ajungem la punctul de unde am 
pornit, adică portul Amsterdam, unde 
vom reveni definitiv pe scoarța tare și 
terestră.

Între timp am văzut Lisabona, ne-am 
clătinat zdravăn de tot în golful Biscaia, 
unde marea e de obicei  înnfoiată, am fost 
la Madeira insula primăverii veșnice,  am 
traversat oceanul Atlantic până am dat de 
Barbados în Caraibe, unde se spune că e 
plin de pești zburători, dar noi n-am văzut 
nici unul. Așa că ne-am încercat norocul în 
insula Grenada, adică în arhipelagul An-
tilelelor Mici unde găsești un rom foarte 
bun, dar pești zburători ioc.

Apoi am luat-o spre canalul Panama și 
în drum ne-am oprit puțin la Cartagena, 
fai mosul oraș care ocupă un loc de frunte 
în orice film sau poveste cu și despre „Pira-
ții din Caraibe”. Celebrul  Francis Drake a 
cu ce rit și jefuit orașul în 1585 și ca el încă 
câțiva francezi ca Jean-Bernard Louis de 
Saint-Jean, Baron de Pointis, și Jean Bap-
tiste du Casse, așa că locuitorii s-au săturat 
de atâția pirați adevărați și au construit un 
zid de apărare, lung de unsprezece kilometri 
cu bastioane și bastionașe, care este și astăzi 
mândria orașului. După zid se află  o bijute-
rie de orășel colonial, cu nenumarate palate 
în stil andaluz cu o catedrală care adăposteș-
te un muzeu al faimoasei inchiziții spaniole 
și cartierul Getsamani al micilor meșteșu-
gari. Poate ar trebui amintit, că orașul după 
ce a trecut de la spanioli, un pic la englezi, 
apoi un pic la francezi, a redevenit spaniol, 
ca într-un târziu, 1822 să se rupă de Europa 
și să se intregreze în America de Sud unde 
de altfel e localizat, fiind acum pe teritoriul 
statului Columbia.

Trecerea din Oceanul Atlantic în 
Oceanul Pacific prin Canalul Panama, este 
un eveniment care trebuie trăit „live” ca 
să-l poți înțelege cu adevărat. Este un nu-
măr de precizie absolută, iar pe puntea de 
comandă exterioară a vasului, „ai noștri ca 
brazii”, cei doi ofițeri de navigație, Cătă-
lin trei trese, Victor două trese și cadetul 
Daniel care, împreună cu ceilalți ofițeri 

au condus vasul prin canalul îngust,de la 
o ecluză, la a doua ecluză și la următoarea 
ecluză până am ajuns în Oceanul Pacific.

Acum urmează nouă zile pe mare până 
vom ajunge la Nuku Hiva în arhipela-
gul insulelor Marchize iar apoi în Tahiti, 
Morreea și Bora Bora. Vasul de pasageri 
Columbus lung de 247 metri și lat de 32 de 
metri adăpostește 1400 de pasageri, în majo-
ritate englezi sau vorbitori de limbă engleză, 
cam 180 de nemți și olandezi și patru vorbi-
tori de limbă română care vin din Germa-
nia, dar sau născut și au trăit o mare parte a 
vieții lor, pe plaiurile mioritice. Vaporul este 
condus de un căpitan, care are un adjunct și 
trei șefi de departamente, navigație, mașini 
și hotel. Ei împreună formează consiliul de 
conducere al vasului.

Căpitanul vasului, care conduce acest 
orășel pe apă, este Carlo Servillo, un italian 
din Molfetta (lăngă Bari), care are aproa-
pe 60 de ani și nu e la prima lui comandă. 
În interviul pe care i l-am luat, am aflat că 
e pe mare din 1976, că e căsătorit, că are 
două fete și că mai are cățiva ani până la 
pensie, când va deveni fermier și se va de-
dica plantației de măslini și uleiului  pro-
dus în regie proprie. 

Din întâmplările trăite în lunga lui carie-
ră, mai deosebită a fost cea în care, ca ofițer 
de securitate în 2012, pe o mare furioasă în 
„Triunghiul Bermudelor”, nu a „dispărut”, 
dar deodată a auzit un zgomot ca și cum 
cineva bătea în carena vaporului ca să fie 
lăsat să intre. La o cercetare mai atentă, s-a 
constat că un stabilizator s-a rupt și lovea 
cu putere în bordul vasului. Nu a fost o po-
veste tipică pentru acest loc plin de miste-
re, mai mult sau mai puțin născocite, dar 
pentru repararea avariei vasul au trebuit să 
găsească repede un port, care nu era prevă-
zut în ruta lui normală. 

Carlo a trăit și „momente vesele” ca de 
exemplu cănd  a căsătorit un cuplu, cu 
mare tam, tam pe vapor și după nici 24 de 
ore mireasa a venit la el și i-a cerut să-i di-
vorțeze!

Până acum în toate situațiile dificile 
apărute la bord a dat dovadă de calm și 
competență dar mai ales de un deosebit 
bun simț umanitar , întorcând vaporul din 
drum, pe o distanță serioasă, pentru a livra 
un pasager care avea nevoie de o asistență 
medicală deosebită (aparatură medicală ) 
într-un spital.

Acuma dacă tot am ajuns la domeniul 

medical, trebuie să vă spun că doctorul va-
porului este Robert, un român din Arad, 
„doctor de urgențe„ deci din soiul docto-
rilor de elită.
Și astfel am ajuns la românii de pe acest 

vapor.
Să vezi și să nu crezi, sunt 20 de români 

pe vas, câțiva adoptați prin căsătorie plus 
cei patru pasageri, deci un puternic nucleu 
de „românași”.

Încep cu Allwyn , un indian care e că-
sătorit cu o româncă, rupe căteva fraze pe 
românește și este directorul acestui hotel 
pe mare. Apoi e Maria din Rm.Vâlcea, 
managera sectorului de gospodărie, adică 
șefă peste tot ce ține de curățenie și întreți-
nere în acest mare hotel. Ea este secondată 
de Carmen sora ei și Geta prietena ei, care 
toate trei poartă uniforme frumoase, albe 
și au trese aurii pe umeri, marinari adevă-
rați cu  serioase state de servici . Nici nu te 
mai miri că totul funcționează ca ceasul în 
acest sector, în care lucrează și stewardesa 
noastră fruntașă Iuliana.  

Mai sunt ofițerii de la navigație , cei trei 
care ne-au trecut de canalul Panama Că-
tălin, Victor și Daniel plus un al patrulea 
Mircea tot cu două trese pe epolet. Ceea ce 
este „curios„, este faptul, că toți sunt din...
Constanța.

La recepție îl avem pe Octavian care e 
din Arad și e „program coordinator”  iar 
la contabilitate pe celălalt Cătălin, ei fiind 
angajați civili. La fel și fetele noastre „fru-
moasele românce” care ne servesc cu bău-
turi la unul din cele 5 baruri de pe vapor, 
Andreea 1, Andreea 2 și Mădălina căsăto-
rită cu Ciprian, care lucrează la bucătărie.

Mai sunt români care lucrează la sala de 
spectacole și în sala mașinilor, pe care încă 
nu am avut posibilitatea să-i cunosc, dar 
despre care am auzit numai de bine!

Asta ar fi deocamdată de pe vasul Co-
lumbus care înconjoară lumea, cu mulți 
români, tineri, bine pregătiți și harnici la 
bord.

„Ce-ți doresc eu ție dulce Românie?”
Poate mai mulți români ca cei mențio-

nați mai sus, care să facă cinste numelui de 
român!

(Probabil va urma)

de Viorel Baetu

CĂPITANUL, VAPORUL ȘI…ROMÂNII!
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La 23 martie a.c. a avut loc o întâlnire a Reţelei 
socio-umanitare a Consulatului General al 
României la München, întâlnire organizată în 
cadrul unui nou proiect de amploare lansat de 
oficiul consular în vederea celebrării Centenarului 
Marii Uniri, Proiectul 100.10.1.

Reţeaua socio-umanitară reprezintă un proiect 
iniţiat de noi încă din anul 2012, sub forma unui 
dialog informal purtat cu diferiţi actori angajaţi 
în domeniile social, caritabil, educaţional, religios 
atât din mediul guvernamental, cât și non-
guvernamental. În cadrul acestei noi întâlniri 
invitaţii au avut ocazia de a prezenta proiecte dedicate 
comunităţii românești și de a identifica parteneri 
instituţionali. Cei 25 de participanţi, membri ai 
Reţelei, provin din domenii diferite de activitate cum 
ar fi consilierea pentru piaţa muncii și integrarea în 
societatea germană, sprijinirea românilor care nu au 
locuinţă, dezvoltarea de proiecte umanitare pentru 
sprijinirea revenirii în ţară etc. 

Activitatea de networking este esenţială în efortul 
nostru de a identifica soluţii optime pentru cetăţenii 
români pe care îi reprezentăm, precum și de a 
susţine interesele României în străinătate. Calitatea 
de membru în Reţeaua social-umanitară poate fi 
obţinută de orice cetăţean român din Bavaria, care 
este legat profesional de domeniile enumerate mai sus.

Informaţii suplimentare
Proiectul intitulat 100.10.1 înseamnă 100… de 

ani de la înfăptuirea Marii Uniri, 10 … întâlniri ale 
comunităţilor profesionale românești din Bavaria 
și dorinţa 1-unui viitor împreună. Vom organiza 
lunar, începând din luna martie a.c. întâlniri 
pentru cetăţenii români, pe criteriul apartenenţei 
profesionale, cu obiectivul coagulării și consolidării 
unor reţele profesionale românești în Bavaria.  De-a 
lungul acestui an aniversar, vom invita reprezentanţi 
ai diferitelor comunităţi profesionale - IT, avocaţi, 
artiști și scriitori, formatori de opinie, asociaţii 
non-guvernamentale, studenţi, reprezentanţi ai 
exilului românesc, reprezentanţi ai comunităţii 
românești de afaceri din Bavaria - cu obiectivul 
de a stabili noi legături și proiecte care vor duce 
la o mai bună cunoaștere a României în Bavaria, 
precum și de consolidare a comunităţii românești. 
Cetăţenii români din străinătate reprezintă o punte 
de legătură între România și Germania.

Întâlnirile din cadrul Proiectului 100.10.1 sunt 
deschise tuturor profesioniștilor români din sudul 
Germaniei din domeniile sus-enumerate. În măsura 
în care sunteţi interesat/interesată de participare vă 
rugăm să comunicaţi propunerile dumneavoastră pe 
adresa poștală a Consulatului General al României 
la München, Richard-Strauss Strasse 149, 81679 
München, cu titlul Proiectul 100.10.1.

Întâlnirea Reţelei socio-umanitare  
a Consulatului General al României la München, 
în cadrul Proiectului 100.10.1

La 12 martie a.c. consulul 
general Ramona Chiriac 
a efectuat o nouă vizită de 
lucru în Bavaria, în cadrul 
proiectului Bavaria de la A la Z, 
în localitatea Neuendettelsau. 

Programul de lucru a cuprins 
discuţii bilaterale cu rectorul 
Diaconiei Neuendettelsau, 
dr. Mathias Hartmann și 
vizitarea unor facilităţi sociale și 
educaţionale destinate tinerilor 
cu dizabilităţi. De asemenea, 
consulul general a avut un dialog 
cu părintele dr. Lucian Boloș 
pe teme legate de comunitatea 
românească din regiune, părintele 
Boloș deservind atât comunitatea 
românească din Neuendettelsau, 
cât și pe cea din Ansbach.
Dialogul bilateral a oferit șansa 
unui schimb de opinii cu privire 
la relevanţa valorilor europene, 
în special a solidarităţii între 
membrii UE, precum și păstrarea 
perspectivei europene asupra 
unor teme intens discutate în 
societatea germană, cum ar fi 
accesul la beneficiile sociale. Cu 
referire la România, rectorul 
Hartmann a apreciat dinamica 
și descentralizarea serviciilor 
de asistenţă socială, precum și 
angajamentul partenerilor locali.
Diaconia Neuendettelsau 
reprezintă unul dintre cei mai 
mari actori sociali din Germania, 
oferind servicii în domeniul 
social și al sănătăţii. Diaconia 
gestionează 40 de școli și centre 
de formare, și angajează peste 
7800 de lucrători în domeniu. 
Instituţia este prezentă și în 
România, derulând, în parteneriat 
cu diferiţi actori locali, proiecte în 
beneficiul comunităţii. Diaconia 
este prezentă în România încă 
din anii 1990, unde susține 
partenerii locali în susținerea 
de proiecte sociale și umanitare, 
cum ar fi donaţia unei unităţi 
medicale ambulatorii în Sibiu, 
susţinerea proiectului „Bucătărie 
pe roti”, prin care sunt livrate 
zilnic alimente în zone rurale din 
Constanţa, înființarea unui centru 
de îngrijire paliativă la Cluj. 
Între Diaconia Neuendettelsau 
și România schimbul de opinii 
și experiență este foarte intens, 
anual existând deplasări ale 
unor delegații în și din România, 
pentru a identifica modalităţi de 

optimizare și compatibilizare între 
cele două sisteme sociale.
Un alt proiect important gestionat 
de Diaconia Neuendettelsau îl 
reprezintă Reţeaua SoCareNet 
Europe, un proiect de tip 
networking deschis tuturor 
actorilor sociali din Europa 
Centrală și de Est, Reţea din care 
fac deja parte numeroase instituţii 
din România, Polonia, Ungaria, 
Austria, Cehia, precum și instituţii 
din Bruxelles și Spania.

Informaţii suplimentare:
Proiectul Bavaria de la A la Z 
este un proiect de amploare în 
cadrul căruia reprezentanţii 
Consulatului General al 
României la München vor 
vizita toate comunităţile mari 
de români din Land-ul Bavaria 
și vor purta un dialog atât 
cu cetăţenii români, cât și cu 
autorităţile locale. Obiectivul 
principal este de a cunoaște, la 
faţa locului, situaţia comunităţii 
românești din Bavaria și 
de identifica, împreună cu 
autorităţile locale germane, 
soluţii de optimizare a integrării 
acesteia în ţara gazdă.
Ne propunem să vă vizităm 
în orașele și regiunile în care 
locuiţi, să întâlnim asociaţiile 
non-guvernamentale care vă 
reprezintă interesele, precum 
și persoanele care sunt lideri ai 
comunităţii, din orice domeniu 
profesional, care sprijină 
comunitatea românească 
și promovarea identităţii și 
tradiţiilor românești.
Proiectul Bavaria de la A la 
Z a debutat la 26 decembrie 
2016, cu o primă întâlnire cu 
comunitatea românească din 
orașul Augsburg. Au urmat 
comunităţile din Traunreut 
(04.02.2017), Rosenheim 
(05.02.2017), Bamberg 
(14.03.2017), Munchen 
(26.03.2017), Kempten 
(10.06.2017), Nürnberg 
(1-2.07.2017), Regensburg 
(11.12.2017) și Landshut 
(09.02.2018). Așteptăm cu 
interes propuneri din partea 
comunităţii românești cu privire 
la organizarea unor astfel de 
întâlniri în cât mai multe loca li-
tăţi. Vă rugăm să ne comu nicaţi 
interesul dumneavoastră pe adre-
sa poștală a Consulatului general.

Consulatul General al României la München a găz-
duit la data de 1 martie a.c. o prezentare a proiec-
tului ReCONNECT DIASPORA – Reconectarea 
resurselor umane active din diaspora la comunită-
ţile de origine prin susţinerea antreprenoriatului, 
implementat de Primăria Municipiului Iași. Obiec-
tivul general al proiectului vizează încurajarea an-
treprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin 
susţinerea înfiinţării a 30 de întreprinderi cu profil 
non-agricol în zona urbană din Regiunea Nord-Est 
de către românii aflaţi în diaspora.
Echipa prezentă din partea Primăriei Iași a oferit 
informaţii detaliate cu privire la modalităţile de fi-
nanţare, condiţiile de aplicare, precum și exemple 
de idei de afaceri. Sunt finanţate cursuri online de 
antreprenoriat, prin care se pot dobândi cunoștin-
ţele necesare realizării unui plan de afaceri, precum 
și afaceri noi care vor fi sprijinite cu suma de 40 000 
de euro.
“Reconstruirea punţilor de legătură între românii 
din sudul Germaniei și ţară reprezintă un obiectiv 

fundamental al societăţii românești, aceștia repre-
zentând vectori importanţi de transmitere a unor 
valori și idei utile preluate din noua societate-gazdă, 
care pot fi aduse cu succes și acasă.“ a declarat Ramo-
na Chiriac, consulul general al României în Bavaria.

Informaţii suplimentare:
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST 
(Bacău, Botoșani, Iași, Neamţ, Suceava, Vaslui). Tel/

Fax: 0232 273 814. Email: office@adieuronest.ro; 
euronest@yahoo.com Web: http://adieuronest.ro/

reconnect-diaspora/Facebook: Euronest.Romania

Proiectul „Reconnect Diaspora” la München

Proiectul Bavaria 
de la A la Z a ajuns 
în localitatea 
Neuendettelsau

RETROSPECTIVA  LUNII MARTIE A CONSULATULUI GENERAL ROMAN DE LA MÜNCHEN
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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-

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

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 

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

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. 

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

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.

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

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,

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 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/arta-

bizantina/ arta
• https://www1.agerpres.ro/flux-docu-

mentare/ 2015/08/24/zile-nationale-ucraina-
capitala-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%
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Moldovei
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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-

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

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 

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

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. 

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

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.

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

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,

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 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”
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Descoperã Ucraina pitoreascã

Staþiunea de schi Bukovel

Universitatea din Liov 

Teatrul de Operã ºi Balet  

Parcul Sofievka

Universitatea Naþionalã din Cernãuþi

Poarta de Aur   

Cetatea Hotin  

Catedrala Sf Sofia

Student străin în România comunistă
-  interviu cu Dr  Abdalla Abdel Rahman Ahmed -

Dr Abdalla Abdel Rahman Ahmed a absolvit Facultatea 
de Medicină din Bucure;ti, în anul 1974. S-a specializat 
în urologie sub îndrumarea prof Eugen Proca, la Spitalul 
Funden din București  În prezent lucrează la Asia Hospital 
din Khartoum / Sudan.. Este membru al Asociației  Sudaneze 
de Urologie, Asociației Americane de Urologie și al  Asociației  
Internaționale de Urologie. Este autorul mai multor  lucrări 
de specialitate.

- Domnule Doctor, sunteți unul 
dintre miile de studenți străini 
carea au studiat în România co-
munistă. Ce a reprezentat și ce 
mai reprezintă România pentru 
fostul student sudanez Abdalla 
Abdel Rahman?

- Pentru mine, România repre-
zintă a doua mea țară natală. În 
România am petrecut cei mai 
frumoși ani ai tinereții. Este țara 
unde am studiat și am învățat 
medicina. Am fost și sunt foar-
te mândru de această țară și de 
poporul ei minunat și primitor, 
precum și colegii de cămin și de 
facultate. Sincer vă spun că nu 
am simțit că sunt un străin într-o 
țară străină.

- Ce știați despre România până 
la aflarea veștii că veți urma 
cursurile universitare în aceas-
tă țară?

- Nu știam prea mult decât ceva 
geografie pe care o învățasem în 
timpul liceului. 

- Ne puteți descrie cum a fost 
prima săptămână, prima lună 
pe pământ românesc? Care au 
fost cele mai mari dificultăți de 
adaptare?

- Am sosit în România împreu-
nă cu un frate de-al meu care era 
psihiatru, între timp a decedat, să 
îl ierte Dumnezeu!. Am ajuns pe 
20 decembrie, în plină Iarnă. Era 
fost frig și era pentru prima oară 
când vedeam zăpadă, dar am 
fost primiți cu multă căldură și 
ne-am încălzit. Nu a fost nici un 
fel de greutate de adaptare. Ști-
am scopul pentru care am venit 
în România și pe care trebuia să 
îl indeplinesc. Singura dificultate 
a fost limba română, felul de co-
municare.

- Unde și în cât timp ați reușit să 
învățați limba română?

- Anul pregătitor a fost pentru 
a studia limba română. Dar în 
aproape 2 luni am reusșt să mă 
descurc în  limba română..

- Cum apreciați sistemul de în-
vățământ din perioada în care 
ați studiat în România?

- România reprezintă un sistem 
excelent de învățământ, mai ales 
practica din timpul studenției, 
care reprezintă o bază solidă în 
medicină. Profesorii erau buni 
și aveau răbdare cu studenții . 
Aveau o experiență mare în mo-
dul de a explica noțiunile.

- Care sunt profesorii și medicii 
români care v-au influențat în 
bine cariera profesională?

- Absolut toți, fiecare cu speci-
alitatea lui și modul lui propriu 
de a preda cursuri. Au fost ca o 
salata de fructe fiecare cu gustul 
ei plăcut... Profesorul Repciuc 
de Anatomie, Prof Benantato 
de Fiziologie care aveau un mod 
deosebit de atrăgător la orele de 
curs. Prof Dr. Docent E. Proca, 
Prof. Ciurel Marian, Conf Ichim, 
Prof E. Popescu, asistentul Dr. Si-
nescu care acum este Profesor de 
Urologie la Spitalul Fundeni. Am 
învătat multe. Și acum, când ope-
rez, am în minte imaginea pro-
fesorului Proca., a modului cum 
opera (Step By step.), el folosea 
cu o anumită măiestrie artistică 
și multă delicatețe instrumentele 
chirurgicale în câmpul operator.

- Înainte de realizarea acestui 
interviu, mi-ați spus că sunteți 
căsătorit cu o româncă. Ne pu-
teți spune dacă a fost greu să 

legalizați căsătoria și să o puteți 
lua pe soția dumneavoastră în 
Sudan, având în vedere că până 
în 1990, relația cu cetățeni stră-
ini era supravehgheată de Secu-
ritate?

- Atunci, în România căsătoria cu 
străinii trebuia aprobată de Cons-
liulul de Stat. Trebuia să depui ac-
tele și să aștepți răspunsul. În ce 
mă privește, nu cred că am fost 
supraveghat de Securitate. Sau 
poate nu știam. Eu eram preocu-
pat de studiile mele. Pot spune că 
am avut relații foarte bune cu co-
legii de cămin și de facultate. Ba, 
chiar șefului de cămin studențesc 
din Dtumul Taberei, Soare Ale-
xandru, care era la UTC, i-am 
făcut o invitație, o chemare, cum 
se spunea pe atunci, să vină în 
Sudan, El a obținut aprobarea și a 
venit împreună cu noi în vacanță, 
în Sudan și i-a plăcut foarte mult.  

- Ne puteți povesti vreo în-
tâmplare mai deosebită din 
perioada în care ați demarat 
formalitățile de căsătorie cu o 
româncă?

- După depunerea actelor, desigur 
am așteptam cu emoții r[spunsul. 
Când am primit răspunsul cu 
aprobarea, erau mai multe acte. 
Într-unul dintre acestea se menți-
ona că trebuie să facem copii (!?), 
Am citit acele acte și am rămas 
surprins că mi se cere să fac așa 

de repede copii și mă întrebam 
cum ar fi posibil. Până la urmă, 
am înțeles că trebuia să facem 
copii (photo copy) după actele de 
care aveam nevoie pentru sfatul 
popular, pașapoarte etc .

- Copiii, nepoții dumneavoastră 
au învățat românește? 

- Copiii noștri știu limba româ-
nă, arabă, engleză, și germană. 
Nepoții sunt în anul pregătitor și 
deocamdată știu puține cuvinte 
în limba română. 

- Domnule Doctor, cum se tra-
duce în limba română denumi-
rea Capitalei Khartoum?

 - De fapt Sudanul are așa nu-
mită capitală triunghiulară. 
Khartoum. Khartoum Nord, și 
Omdurman, despărțite de Nilul 
albastru, Nilul alb și Nilul comun. 
Colonialismul a dat denumirea 
Capitalei principale - Khartoum. 
Privită de sus, suprafața capitalei 
Sudanului seamănă cu o trompă 
de elefant.

- Dintre mâncărurile românești 
care v-a plăcut cel mai mult 
când erați în România?

 - Am poftă de sarmale, mici și 
gogoșari murați. Când ne duceam 
în concediu în România, plăcerea 
mea era să mă duc la Piața Bucur 
Obor, să mănânc mici. Dar cel 
mai mult îmi place mămăliga.

- În Sudan, soția dumneavoas-
tră vă pregătește mâncare ro-
mânească?

- Mâncarea sudaneză se aseamă-
nă mult cu mâncarea româneas-
că. Avem tocăniță, spanac, ciorbe, 
musaca, șnițele, chifteluțe mari-
nate și fripturi făcute din carne 
de berbec și de vițel. 

- După ce ați revenit în Sudan și 
v-ați lărgit familia, v-ați gândit 
vreodată să vă întoarceți și să vă 
stabiliți în România ?

- Nu toate dorințele se pot înde-
plini. Cândva chiar am avut 
aceas tă această dorință, dar a tre-
buit să mă ocup de meseria mea, 
de creșterea, educația copiilor 
și de nunta lor. Mulţumesc lui 
Dumnezeu că toți au efectuat stu-
diile universitare și postuniver-
sitare. Băiatul a urmat cursurile 
universitare și postuniversitare 
(Computer engenering) în Ro-
mânia. 

- În prezent, în clinicile, spi-
talele din România este mare 
nevoie de medici. V-ar plăcea să 
lucrați într-un spital din Româ-
nia, să vă stabiliți împreună cu 
familia în România?  

- Acum este cam greu. Aș dori să 
mai lucrez ca medic în Spitalul 
Fundeni, unde am făcut specia-
lizarea și doctoratul. Eu regret că 
atunci, după Revoluție, nu am de-
pus depus actele pentru a obține 
cetățenia română, atunci era mult 
mai ușor. Reprezint cu mândrie 
școala românească de Medicină. 
Am o reputație excelentă în Su-
dan și sunt foarte mulţumit când 
văd că bolnavul este mulțumit de 
tratament și îmi mulțumește cu 
lacrimi în ochi.

- Din câte cunoașteți sunt mulți 
sudanezi căsătoriți cu român-
ce? Există o comunitate a fami-
liilor mixte?

- Desigur, ne vizităm din când în 
când. Există și Clubul Asociația 
Româno -Sudaneză. 

- Domnule Doctor, în încheie-
rea acestui interviu, v-aș ruga 
să transmiteți un mesaj pentru 
români și România.

- Pentru că nu cred că în viață 
există ceva mai scump decât să-
nătatea, eu îi doresc poporului 
român multă sănătate.

“Reprezint cu mândrie  
școala românească de Medicină”
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La 23 martie a.c. a avut loc o
întâlnire a Reþelei socio-umanitare a
Consulatului General al României la
München, întâlnire organizatã în
cadrul unui nou proiect de amploare
lansat de oficiul consular în vederea
celebrãrii Centenarului Marii Uniri,
Proiectul 100.10.1.

Reþeaua socio-umanitarã
reprezintã un proiect iniþiat de noi
încã din anul 2012, sub forma unui
dialog informal purtat cu diferiþi
actori angajaþi în domeniile social,
caritabil, educaþional, religios atât din

mediul guvernamental, cât ºi non-
guvernamental. În cadrul acestei noi
întâlniri invitaþii au avut ocazia de a
prezenta proiecte dedicate
comunitãþii româneºti ºi de a
identifica parteneri instituþionali. Cei
25 de participanþi, membrii ai Reþelei,
provin din domenii diferite de
activitate cum ar fi consilierea pentru
piaþa muncii ºi integrarea în
societatea germanã, sprijinirea
românilor care nu au locuinþã,
dezvoltarea de proiecte umanitare
pentru sprijinirea revenirii în þarã etc. 

Activitatea de networking este
esenþialã în efortul nostru de a
identifica soluþii optime pentru
cetãþenii români pe care îi
reprezentãm, precum ºi de a susþine
interesele României în strãinãtate.
Calitatea de membru în Reþeaua
social-umanitarã poate fi obþinutã de
orice cetãþean român din Bavaria,
care este legat profesional de
domeniile enumerate mai sus.

Informaþii suplimentare
Proiectul intitulat 100.10.1

înseamnã 100 … de ani de la
înfãptuirea Marii Uniri, 10 …
întâlniri ale comunitãþilor
profesionale româneºti din Bavaria ºi
dorinþa 1-unui viitor împreunã. Vom
organiza lunar, începând din luna
martie a.c. întâlniri pentru cetãþenii
români, pe criteriul apartenenþei
profesionale, cu obiectivul coagulãrii
ºi consolidãrii unor reþele
profesionale româneºti în Bavaria.
De-a lungul acestui an aniversar, vom
invita reprezentanþi ai diferitelor
comunitãþi profesionale - IT, avocaþi,
artiºti ºi scriitori, formatori de opinie,
asociaþii non-guvernamentale,
studenþi, reprezentanþi ai exilului
românesc, reprezentanþi ai
comunitãþii româneºti de afaceri din
Bavaria - cu obiectivul de a stabili noi
legãturi ºi proiecte care vor duce la o
mai bunã cunoaºtere a României în
Bavaria, precum ºi de consolidare a
comunitãþii româneºti. Cetãþenii
români din strãinãtate reprezintã o
punte de legãturã între România ºi
Germania.

Întâlnirile din cadrul Proiectului
100.10.1 sunt deschise tuturor

profesioniºtilor români din sudul
Germaniei din domeniile sus-
enumerate. În mãsura în care sunteþi
interesat/interesatã de participare vã
rugãm sã comunicaþi propunerile
dumneavoastrã pe adresa poºtalã a
Consulatului General al României la
München, Richard-Strauss Strasse
149, 81679 München, cu titlul
Proiectul 100.10.1. n 

Sursa: CONSULATUL
GENERAL AL ROMÂNIEI în

München

Întâlnirea Reþelei socio-umanitare a
Consulatului General al României la
München, în cadrul Proiectului 100.10.1

015730015166
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Apoi ele intră în vasele sangui-
ne și încep să funcţioneze. Mădu-
va conţine și celule stem mezen-
chimale. Acestea sunt celule stem 
multipotente. Ele sunt capabile să 
se transforme într-o varietate de 
celule. Printre acestea se numără 
celule care formează oase, celu-
le musculare, celule de măduvă 
pentru ţesut adipos și celule pan-
creatice. Recent, oamenii de știin-
ţă au transformat cu succes aceste 
celule stem în celule neuronale 
funcţionale.

6. Dacă Pământul ar fi plat 
și în beznă totală, ochiul ar pu-
tea detecta licărul unei lumânări 
de la 48 de kilometri - Abilitatea 
ochiului uman de a percepe un 
obiect depinde de numărul de 
fotoni care sunt emiși sau reflec-
taţi de acel obiect. Putem vedea 
stelele, care sunt la milioane și 
miliarde de ani-lumină distanţă 
de Pământ.

Cea mai apropiată este galaxia 
Andromeda, situată la 2.6 milioa-
ne de ani lumină. În 1941, omul 
de știinţă Selig Hecht și colegii săi 
de la Universitatea Columbia au 
încercat să determine numărul 
minim de fotoni care trebuie să 
cadă pe retină pentru ca ochiul să 
înregistreze lumina.

Iniţial, au găsit că acesta se si-
tua între 54 și 148 de fotoni. Apoi 
au măsurat cantitatea absorbită 
de retină.

Au descoperit că aceasta varia 
între 5 și 14 fotoni, corespunzător 
activării a între 5 și 15 celule foto-
receptoare. Durează aproxi mativ 
4 secunde pentru ochi să se adap-

teze la întuneric. 80% dintre celu-
lele foto receptoare au nevoie de o 
jumătate de oră pentru a se adap-
ta în întregime. Adaptarea com-
pletă depinde, totuși, de fluxul 
sanguin către ochi și de sănătatea 
acestuia. Când ochii sunt adap-
taţi, ei pot observa cu ușurinţă o 
lumânare situată la 48 de kilome-
tri distanţă, în întuneric absolut.

7. Dacă o femeie însărcinată 
suferă de vătămări ale organelor, 
fetusul poate trimite celule stem 
pentru a ajuta la reabilitarea aces-
tora - Doctorii au făcut o observa-
ţie în timp ce tratau de probleme 
cardiace femei însărcinate sau 
care născuseră recent. Ei au ajuns 
la concluzia că femeile aveau rate 
de recuperare mai mari decât ori-
ce alt grup de pacienţi.

Cercetătorii au făcut experi-
mente pe șoareci ca să înţeleagă 
ce se întâmplă. Ei au descoperit că 
șoarecii care făceau infarct aveau 
de 8 ori mai multe celule de la fe-
tus în inimile lor decât șoarecii 
care nu făceau infarct.

Ei au descoperit și că celulele 
stem ale embrionului se transfor-
mau în diferite tipuri de ţesut car-
diac. Acestea includeau cardio-
miocitele, celulele musculare 
responsabile cu bătaia inimii.

S-au făcut și alte observaţii 
clinice curioase despre corpul 
uman. De exemplu, s-a desco-
perit că în inimile a două mame 
care sufereau de slăbire a inimii 
se aflau celule derivate din celu-
lele fetusului mascul.

Aceasta se întâmpla la ani de 
zile după ce dăduseră naștere 
fiilor lor. Mai mult, celulele fe-
tusului nu încearcă să repare 

numai inima vătămată. Ele apar 
și în creier, în plămâni și în ficat 
atunci când o femeie însărcinată 
suferă de vătămări la oricare din-
tre aceste organe.

8. Despre corpul uman: Creie-
rul consumă peste 20% din ener-
gia corpului, deși el are numai 2% 
din greutatea corpului - Creierul 
este organul central al sistemului 
nervos. El controlează majorita-
tea funcţiilor corpului uman, atât 
voluntare cât și involuntare.

Sursa sa principală de energie 
este glucoza. Dar când nivelurile 
de glucoză sunt scăzute, el poate 
să folosească corpii cetonici drept 
combustibil.

Cantitatea de energie pe care 
o consumă creierul nu variază 
în timp. Totuși, regiunile active 
consumă mai multă energie decât 
regiunile inactive.

Acest fapt stă la baza scanărilor 
RMN și PET. Majoritatea consu-
mului de energie al creierului se 
datorează activităţii neuronale. 
Mai exact, computaţiei neuronale 
și procesării de informaţii. Creie-

rul primește 15% din efortul cardi-
ac, 20% din consumul total de oxi-
gen și 20% din totalul consumului 
de glucoză. Aceasta înseamnă 
aproximativ 5.6 miligrame de glu-
coză pentru 100 de grame de ţesut 
al creierului pe minut.

9. Despre corpul uman: Siste-
mul nostru imunitar este atât de 
avansat, încât ucide celule can-
ceroase în fiecare zi - Două dintre 
cele trei tipuri de limfocite pre-
zente în corpul uman sunt celule 
B și celule T. Celulele B se dezvol-
tă în măduva oaselor și celulele T 
se dezvoltă în glanda timus.

Funcţia celulelor T este să de-
tecteze și să ucidă celulele infec-
tate cu viruși. De asemenea, ele 
ajută celulele B să creeze anticorpi 
care să lupte cu orice infecţie.

Pentru a genera acești anti-
corpi, celulele B trec printr-un 
număr imens de mutaţii și, din 
nefericire, pot uneori să devină 
canceroase.

La un individ sănătos, aceste 
celule canceroase B sunt detectate 
și eliminate de celulele T. Acest 
lucru se întâmplă în fiecare zi. 

Astfel, celulele T ne protejează de 
limfomele non-Hodgkin. Acesta 
este și motivul pentru care lim-
fomele non-Hodgkin sunt rare 
în comparaţie cu alte tipuri de 
cancer. Acest lucru este valabil 
numai dacă individul nu are un 
sistem imunitar redus la tăcere, 
cum este în cazul bolii SIDA.

10. Despre corpul uman: Fi-
catul este singurul organ care se 
poate regenera. 25% din ficat este 
suficient pentru a se regenera în 
întregime - Una dintre funcţiile 
cheie ale ficatului este să îndepăr-
teze toxinele. Acestea pot afecta 
celulele din corp.

Ficatul produce și bilă pentru 
a digera grăsimile. De asmenea, 
el depozitează carbohidraţi în 
forme complexe. Acestea sunt 
cunoscute drept glicogen. Astfel, 
ficatul menţine homeostaza, ceea 
ce îl face esenţial pentru supra-
vieţuire. Totuși, spre deosebire 
de alte organe interne, ficatul este 
capabil de reconstrucţie. Aceasta 
poate să apară în cazul vătămări-
lor chimice sau în urma operaţiei 
de înlăturare parţială din cauza 
fibrozei sau a unei tumori.

Celulele numite hepa tocite sunt 
replicate primele. După aceea, se 
formează celulele conductului 
biliar și alte celule. Regenerarea 
ficatului este un proces foarte ra-
pid. Un alt fapt uimitor este că, în 
timp ce procesul de regenerare se 
desfășoară, funcţiile primare ale 
ficatului nu sunt afectate.

Acestea includ produ cerea de 
albumină și bilă. Există, totuși, o 
descreștere a capacităţii de a me-
taboliza medicamentele.

Sursa: https://incredibilia.ro

10 lucruri extraordinare despre corpul uman

Consulatul RFG de la Sibiu și Herman-
nstädter Zeitung au lansat un concurs 
de eseuri despre UE. De facto tinerii au 
avut ocazia să abordeze mai multe subiec-
te cum ar fi: “România din 2007 în UE. 
Avantaje și dezavantaje. Ce a adus adera-
rea la UE? Cum vedeţi România în ultimii 
10 ani în UE? “. Au accesat faza de prejuri-
zare (n.n. din data de 9 februarie 2018) 27 
de tineri din zonă. Evaluarea materialelor 
trimise a fost făcută de un juriu compus 
din reprezentanţi ai publicaţiei Hermann-
städter Zeitung, ai Consulatului RFG de la 
Sibiu și reprezentanţi ai Liceului Bruken-
thal. Ceremonia de premiere a avut loc în 
data de 29 martie. la ora 15.00, la sediul 
Consulatului Germaniei. Excelenţa Sa 
Hans E. Tischler, consulul Germaniei la 
Sibiu, în preambulul ceremoniei, a ţinut să 
felicite tinerii care au trimis eseuri pentru 
acest concurs inedit și incitant, remarcând 
maturitatea dar și curajul participanţilor 

de a aborda atât punctele forte cât și punc-
tele fragile din tematica propusă. “Abor-
darea temelor a fost directă și sinceră. În-
drăznesc să afirm că avem parte de tineri 
vizionari. Din perspectiva lor România 
europeană implică perseverenţă, profesi-
onalism și multe eforturi sustenabile. Ţin 
să îi felicit și pe cei trei câștigători care 
dincolo de efortul depus, dincolo de abi-

lităţile lor de a scrie în limba germană, au 
arătat că deţin puterea cuvintelor și pute-
rea noţiunilor. Remarc cunoștinţele lor și 
orizonturile tematice abordate”. Excelen-
ţa Sa Hans E. Tischler după ce a înmânat 
câștigătorilor premiile consulare a ţinut să 
mulţumească și membrilor juriului pen-
tru exigenţa evaluării, pentru faptul că au 
fost aleși cei mai buni dintre cei mai buni. 

Câștigătorii au mai avut parte de o surpri-
ză plăcută.  Beatrice Ungar - redactorul 
șef al publicaţiei Hermannstädter Zeitung 
a anunţat că cele trei eseuri vor fi publi-
cate integrum în ziarul german, context 
în care aceste materiale vor avea posibili-
tatea de a fi citite de un număr mare de 
vorbitori de limbă germană din România 
și de peste hotare. Directoarea Colegiul 
Naţional „Samuel von Brukenthal”, prof. 
Monika Hay a felicitat iniţiatorii și pe Ex-
celenţa Sa Hans E. Tischler pentru proiec-
tul acesta care va continua și în următorii 
ani. Felicitări au fost adresate câștigători-
lor care de această dată au reușit să fie mai 
buni decât elevii din Colegiul Naţional 
„Samuel von Brukenthal. În final a urmat 
un moment de socializare în cadrul căruia 
consulul Germaniei nu a neglijat nici asis-
tenţa prezentă la ceremonie.

de Adrian POPESCU
Sursa: http://www.tribuna.ro

Trei eseuri câștigătoare despre UE



Ministrul delegat pentru Afaceri
Europene, Victor Negrescu, a
efectuat, luni, 12 martie 2018, o
vizitã de lucru în Austria, care a
inclus întrevederi cu ministrul
federal pentru Afaceri Europene în
cadrul Cancelariei Federale, Gernot
Blümel, cu preºedintele Comisiei de
Politicã Externã a Consiliului
Naþional, Andreas Schieder, ºi cu
Barbara Kaudel-Jensen, consilier al
cancelarului austriac pe politicã
externã ºi europeanã, Barbara
Kaudel-Jensen.

În cadrul consultãrilor, cele douã
pãrþi au reiterat angajamentul pentru
consolidarea relaþiilor bilaterale ºi a
cooperãrii în domeniul afacerilor
europene, în contextul preluãrii
succesive a Preºedinþiei Consiliului
Uniunii Europene de cãtre Austria,
în semestrul al doilea din 2018, ºi de
cãtre România, în primul semestru
al anului 2019. Oficialii au
evidenþiat totodatã obiectivul

comun al celor douã viitoare
Preºedinþii de a contribui la
promovarea unei agende europene
bazate pe unitatea ºi coeziunea
proiectului european.

Ministrul delegat pentru Afaceri
Europene a trecut în revistã
principalele dimensiuni ale agendei
de lucru a Preºedinþiei României la
Consiliul Uniunii Europene ºi
evoluþia procesului de pregãtire la
nivel intern. În context, a exprimat
disponibilitatea autoritãþilor române
de a menþine un dialog susþinut cu
oficialii austrieci, atât la nivel tehnic,
cât ºi politic, pe o serie de dosare
aflate în prezent pe agenda
europeanã, fiind discutate, cu
precãdere, aspecte legate de procesul
de reflecþie privind viitorul Uniunii,
negocierile Brexit ºi cele pe tema
viitorului cadru financiar multianual
post-2020.

„Dialogul ºi cooperarea cu
Austria ºi cu ceilalþi parteneri ne

permit sã asigurãm în mod pragmatic
ºi eficient gestiunea dosarelor
europene de actualitate, precum ºi
demersurile în pregãtirea
Preºedinþiei Consiliului Uniunii
Europene. Susþinem continuarea
discuþiilor pentru consolidarea
Uniunii Europene în baza unor
abordãri unitare ºi incluzive, care sã
rãspundã aºteptãrilor cetãþenilor sãi,
inclusiv a cetãþenilor români“, a
subliniat Victor Negrescu.

În acelaºi timp, au fost abordate
oportunitãþile de promovare comunã
a Strategiei Uniunii Europene
privind Regiunea Dunãrii în
contextul mandatelor succesive ale
celor douã þãri la Consiliul Uniunii
Europene, dar ºi a deþinerii de cãtre
România a preºedinþiei strategiei în
perioada noiembrie 2018 –
noiembrie 2019.

„Strategia Uniunii Europene
pentru Regiunea Dunãrii este o
iniþiativã de succes a României ºi
Austriei la nivel european, iar noi ne
dorim ca aceastã formã de colaborare
regionalã sã cunoascã o dezvoltare
continuã în perioada urmãtoare“, a
declarat Victor Negrescu.

În contextul discuþiilor la nivel
continental privind revizuirea
regulamentelor de coordonare în
materie de securitate socialã,
oficialul român a reiterat importanþa
respectãrii de cãtre toate statele
membre a accesului nediscrimi-
natoriu la securitatea socialã, în
corelaþie cu libertatea fundamentalã
de circulaþie a cetãþenilor europeni în
spaþiul comunitar.

Sursa: AMBASADA
ROMÂNIEI  în Republica

Austria
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Victor Negrescu: „Susþinem
menþinerea unei cooperãri strânse
cu Austria în contextul exercitãrii
succesive a Preºedinþiei
Consiliului Uniunii Europene“

La 14 martie a.c.,
ambasadorul Bogdan Mazuru a
participat la recepþia aniversarã
oferitã de domnul Gaston Glock,
consulul onorific al României în
landul Carintia. La 6 ani de la
deschiderea reprezentanþei
diplomatice din Klagenfurt,
ambasadorul României a
subliniat în discursul sãu, în
contextul general al bunelor
relaþii dintre România ºi Austria,
implicarea consulatului onorific
din acest land în dezvoltarea
cooperãrii economice ºi
regionale, în sprijinirea
cetãþenilor români din zonã,
precum ºi în susþinerea unui
intens program de activitãþi
educative ºi culturale. Un
argument în acest sens l-a
constituit prezenþa unei delegaþii
a Camerei de Comerþ ºi Industrie
a României, condusã de
preºedintele Mihai Daraban.

Sursa: AMBASADA
ROMÂNIEI în Republica

Austria

Aniversarea
Consulatului
Onorific 
al României
din
Klagenfurt

Ministrul delegat pentru Afaceri Eu-
ropene, Victor Negrescu, a efectuat, 
luni, 12 martie 2018, o vizită de lucru 
în Austria, care a inclus întrevederi 
cu ministrul federal pentru Afaceri 
Europene în cadrul Cancelariei Fe-
derale, Gernot Blümel, cu președin-
tele Comisiei de Politică Externă a 
Consiliului Național, Andreas Schi-
eder, și cu Barbara Kaudel-Jensen, 
consilier al cancelarului austriac pe 
politică externă și europeană, Barba-
ra Kaudel-Jensen.

În cadrul consultărilor, cele două părți 
au reiterat angajamentul pentru conso-
lidarea relațiilor bilaterale și a cooperării 
în domeniul afacerilor europene, în con-
textul preluării succesive a Președinției 
Consiliului Uniunii Europene de către 
Austria, în semestrul al doilea din 2018, și 
de către România, în primul semestru al 
anului 2019. Oficialii au evidențiat totoda-
tă obiectivul comun al celor două viitoare 
Președinții de a contribui la promovarea 
unei agende europene bazate pe unitatea 
și coeziunea proiectului european.

Ministrul delegat pentru Afaceri Eu-
ropene a trecut în revistă principalele 
dimensiuni ale agendei de lucru a Pre-
ședinției României la Consiliul Uniunii 
Europene și evoluția procesului de pregă-
tire la nivel intern. În context, a exprimat 
disponibilitatea autorităților române de 
a menține un dialog susținut cu oficialii 
austrieci, atât la nivel tehnic, cât și poli-
tic, pe o serie de dosare aflate în prezent 
pe agenda europeană, fiind discutate, cu 
precădere, aspecte legate de procesul de 
reflecție privind viitorul Uniunii, nego-
cierile Brexit și cele pe tema viitorului 
cadru financiar multianual post-2020.

„Dialogul și cooperarea cu Austria și 
cu ceilalți parteneri ne permit să asigu-
răm în mod pragmatic și eficient gesti-

unea dosarelor europene de actualitate, 
precum și demersurile în pregătirea Pre-
ședinției Consiliului Uniunii Europene. 
Susținem continuarea discuțiilor pentru 
consolidarea Uniunii Europene în baza 
unor abordări unitare și incluzive, care 
să răspundă așteptărilor cetăţenilor săi, 
inclusiv a cetățenilor români“, a sublini-
at Victor Negrescu.

În același timp, au fost abordate opor-
tunitățile de promovare comună a Stra-
tegiei Uniunii Europene privind Regi-
unea Dunării în contextul mandatelor 
succesive ale celor două țări la Consiliul 
Uniunii Europene, dar și a deținerii de 
către România a președinției strategiei 
în perioada noiembrie 2018 – noiembrie 
2019.

„Strategia Uniunii Europene pentru 
Regiunea Dunării este o inițiativă de 
succes a României și Austriei la nivel eu-
ropean, iar noi ne dorim ca această for-
mă de colaborare regională să cunoască 
o dezvoltare continuă în perioada urmă-
toare“, a declarat Victor Negrescu.

În contextul discuțiilor la nivel conti-
nental privind revizuirea regulamentelor 
de coordonare în materie de securitate 
socială, oficialul român a reiterat im-
portanța respectării de către toate statele 
membre a accesului nediscriminatoriu la 
securitatea socială, în corelație cu liberta-
tea fundamentală de circulație a cetățeni-
lor europeni în spațiul comunitar.

Sursa: AMBASADA ROMÂNIEI   
în Republica Austria

La 14 martie a.c., ambasadorul 
Bogdan Mazuru a participat la 
recepţia aniversară oferită de 
domnul Gaston Glock, consulul 
onorific al României în landul 
Carintia. La 6 ani de la deschide-
rea reprezentanţei diplomatice din 
Klagenfurt, ambasadorul Româ-
niei a subliniat în discursul său, 
în contextul general al bunelor 
relaţii dintre România și Austria, 
implicarea consulatului onori-
fic din acest land în dezvoltarea 
cooperării economice și regionale, 
în sprijinirea cetăţenilor români 
din zonă, precum și în susţinerea 
unui intens program de activităţi 
educative și culturale. Un argu-
ment în acest sens l-a constituit 
prezența unei delegații a Camerei 
de Comerț și Industrie a Români-
ei, condusă de președintele Mihai 
Daraban.

Sursa: AMBASADA ROMÂNIEI  
în Republica Austria

Aniversarea 
Consulatului 
Onorific al 
României 
din 
KlagenfurtVictor Negrescu: „Susținem 

menținerea unei cooperări strânse 
cu Austria în contextul exercitării 
succesive a Președinției Consiliului 
Uniunii Europene“
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Prezentare proiect „Acasă e cel mai bine”  
-startup antreprenorial pentru Diaspora

Consiliere și consultanță antreprenorială

Cursuri online de Antreprenoriat
Cursurile se vor desfășura online, pe platforma 
elearning care este interactivă, accesibilă de pe 
orice dispozitiv mobil și ușor de utilizat datorită 
interfeței prietenoase.

Orice cursant care va participa la aceste cursuri are 
nevoie de o conexiune la Internet, un calculator, o 
cameră web și dorința de a deveni antreprenor.

Platforma online asigură următoarele facilități:

Acasă este cel mai bine - startup 
antreprenorial pentru Diaspora

• Lecțiile sunt înregistrate video și audio.
• Cursanții pot comunica online cu formatorii

sau între ei, prin adrese de e-mail personaliza-
te sau prin chat.

• Cursurile sunt interactive, materialele pot fi
• accesate si in afara orelor de curs.
• Lucrul individual sau partea practică a cursului

se poate desfășura in intervale orare stabilite
de comun acord cu formatorul și restul grupei
de cursanți.

• Prezența este consemnată într-un catalog on-
line.

• Testarea și evaluarea finală se fac online.

Cursanții vor primi și resurse de
învățare în format pdf (suport de curs,
studii de caz etc.).

Lectorii sunt persoane cu experiență în
pregătire antrepenorială.

Concurs planuri de afaceri

Cele mai bune planuri de afaceri vor fi pre-
miate!

Se va organiza un concurs al planurilor de afa-
ceri pentru acordarea subvențiilor, pe baza 
unor criterii obiective şi detaliate.

Persoanele admise la concurs vor fi din grupul 
țintă, indiferent daca au urmat sau nu cursu-
rile de antreprenoriat.
Pentru asigurarea șanselor egale, concursul se 
va desfășura dupa încheierea tuturor seriilor 
de curs.

Regulamentul de desfășurare va fi afișat 
pe site-ul proiectului:

 www.diaspora-startup.ro

Etapele derulării concursului sunt:
• primirea dosarelor
• evaluarea planurilor de afaceri
• sustinerea probelor orale face to face sau

online,
• incheierea situatiilor
• comunicarea rezultatelor
• rezolvarea contestatiilor
• afisarea rezultatelor finale pe site-ul

proiectului www.diaspora-startup.ro.

După ce veți demara afacerea în România 
vă susținem în continuare pentru:

• dezvoltarea capacității de a conduce afa-
cerea și de a o face sustenabilă.

• clarificarea aspectelor tehnice si eco-
nomice legate de implementarea planu-
lui de afaceri asumat.

Unde vor avea loc aceste ședințe de con-
siliere și consultanță?

• în orașe identificate in urma selecției 
planurilor de afaceri din regiunile Vest, 
Centru,Sud Muntenia, Sud Est Munte-
nia, județele: Hunedoara, Arad, Caraș 
Severin, Alba, Braila, Vrancea, Buzau, 
Prahova, județul Constanța orașul 
Constanța și județul Argeș orașul 
Pitești.
în Brad, județul Hunedoara (INTERLOG•
COM).

• în București (EUROTRAINING SOLUTION).

Firmele nou înființate vor avea sediul în 
orașe din regiunile: Vest, Centru, Sud 
Muntenia, Sud Est Muntenia, județele: 
Hunedoara, Arad, Caraș Severin, Alba, 
Braila, Vrancea, Buzau, Prahova, 
județul Constanța orașul Constanța și 
județul Argeș orașul Pitești.

S.C. Eurotraining Solution S.R.L. (RO), 
INFOR ELEA (IT) și INTERLOG 
COM (RO-Beneficiar) sunt parteneri 
în cadrul proiectului cofinanțat 
din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capital Uman 
2014-2020, având titlul Acasă e cel 
mai bine – Startup antreprenorial 
pentru Diaspora, Contract nr. 
POCU/89/3/7/107562.

Ne adresăm Dumneavoastră deoarece 
sunteți o organizație în care românii 
din Diaspora au încredere. 

Avem speranța că ne veți sprijini 
pentru a intra în contact cu românii 
din Diaspora aflați în regiunea în care 
activați și totodată sperăm să creăm 
cu asociația o legătură permanentă 
prin care să putem comunica și sprijini 
românii aflați peste hotare în domeniul 
antreprenoriatului.

Perioada rămasă de selecție a 
persoanelor interesate să participe, 

cuprinde lunile aprilie, mai și 15 zile 
din luna iunie 2018.

Speram că în această perioadă, alături 
de Dumneavoastră, demersul nostru 
să aibă ecou în rândul Diasporei 
românești, în special al celor cu spirit 
antreprenorial, care vor să-și valorifice 
alături de cei de acasă experiența 
dobândită peste hotare.

Pentru informații suplimentare despre 
proiect vă invităm să consultați site-ul: 

www.diaspora-startup.ro

Va mulțumim anticipat pentru 
interesul pe care îl veți acorda 
proiectului nostru.
 
Coordonator activități 
Eurotraining Solution

Daniela Cucoș Șerban
Tel: 0770.511.213
Email: diaspora@e-trainings.ro

Ec. IVAN MONICA-ELENA

 Acasă e cel mai ine 
- startup antreprenorial pentru Diaspora

Cod: MySMIS 107562

Cum puteți afla mai multe informații?

Doritorii își vor înscrie planurile de afaceri într-un 
concurs organizat prin proiect. 

rimele  e planuri e aceri or i inan ate in 
on uri nerambursabile pentru esc i erea  e irme 

în România, în mediul urban. 

Inființarea firmelor se poate face în orașe din regiunile: Vest, Centru, Sud 
Muntenia, Sud Est Muntenia, județele: Hunedoara, Arad, Caraș Severin, 
Alba, Braila, Vrancea, Buzau, Prahova, județul Constanța orașul Constanța 
și județul Argeș orașul Pitești

Cursuri online de Antreprenoriat
Concurs planuri de afaceri

Consiliere și consultanță antreprenorială
nființarea a   de firme su venționate din fonduri 

neram ursa ile 
onitori area afacerilor n ințate

entorat antreprenorial

Antreprenoriat

elp es  e-mails și adresele partenerilor

 C :
Tel.:     +40 254 606040 (RO)
            +40 254 606005 (RO)

e ail  o ce interlog.ro
resa  Str. Cuza Voda nr. , Bl. , Ap. , 

Municipiul Brad, județul Hunedoara, România

 A:
Tel.:     +39 0121503228 (IT)
            +39 0121503227 (IT)
e-mail: iana. itro an in orelea.aca e

resa  Via Rivoira Don,  - 
San Secondo di Pinerolo (TO), Italia

U A  U :
Tel.:     +40 21 3130164 (RO)
e ail  iaspora e trainings.ro

resa  Calea Plevnei , corp B, camera , 
sector , București, România

iaspora-startup ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Capital Uman -

Proiect cofinan at din ondul ocial uropean prin 
Programul perațional Capital Uman
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iaspora-startup ro

Cum ne puteți găsi?

  A   
A A  

Proiectul se adresează persoanelor care au 
cetațenie română, domiciliul în România în 
orice județ cu excepția județelor București și 
Ilfov, domiciliul sau rezidența în străinătate 
de cel puțin un an și intenționează să inițieze 
o afacere într- unul din județele:

Hunedoara, Arad, Caras Severin, Alba, Braila, 
Vrancea, Buzau, Prahova, județul Constanța 

orașul Constanța și județul Argeș orașul 
Pitești

Dacă proiectul prezintă interes și doriți să vă 
înscrieți consultați site-ul:

www.diaspora-startup.ro
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Festivalul Brânzei și Țuicii de la Răși-
nari a fost recunoscut și la nivel Euro-
pean prin câștigarea Locului 3 la Sec-
țiunea “Cele mai bune practici pentru 
dezvoltarea economiei locale în Desti-
națiile EDEN”.

Premiul vine în cadrul concursului lan-
sat de Asociația EDEN, EDEN Network 
Association Innovation Prize 2018 la 
Bruxelles.

Festivalul Brânzei și Țuicii îmbină mân-
carea tradițională din Mărginimea Sibiului 
cu obiceiurile și muzica populară.

„Mărginimea Sibiului a intrat în Rețea-
ua de Destinații Europene de Excelență în 
Turism și gastronomie locală în decembrie 
2015 și acum Mărginimea Sibiului prin 
Festivalul Brânzei și Țuicii a câștigat un loc 
onorant în cadrul Destinaților EDEN din 
Uniunea Europeană. Este o onoare, pen-

tru că Mărginimea Sibiului merită să îi fie 
recunoscută valoarea, iar acest premiu ne 
obligă la mai mult, să încercăm să facem 
să fie și mai vizibilă și mai vizitată de către 
turiști” a declarat dl. Bogdan Bucur, pri-
marul comunei Rășinari

Pentru a transmite și promova tradițile, 
pe parcursul celor două zile ale Festivalului 
Brânzei și Țuicii, vizitatorii pot gusta pro-
duse tradiţionale specifice Mărginimii Si-
biului, brânzeturi, tocană de oaie la ceaun, 
sloiul de oaie, bulz ciobănesc, păstramă.

Proiectul EDEN a fost lansat în anul 
2006 de Comisia Europeană, urmărind 
dezvoltarea turismului durabil, deconges-
tionarea destinațiilor clasice, reducerea 
sezonalității, redirecționarea fluxurilor de 
turiști către destinații non-tradiționale.

de Ștefan Dobre
Sursa: www.turnulsfatului.ro

Festivalul Brânzei și Țuicii  
de la Rășinari  
premiat 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 austro-
ungarã 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

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 inter-
naþionalã 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, cinemato-
grafia 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 Spân-
zuraþilor (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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Proiecþia filmului “Pãdurea
spânzuraþilor”, la Bruxelles



aprilie 2018 Pagina 15Ziar distribuit în Austria, Belgia, Germania, Elveţia, Franţa şi Olanda

În sezonul de anul acesta al 
celui mai popular concurs de 
talente din țara noastră – Ro-
mânii au talent – participă, ca 
niciodată, o mulțime de ro-
mâni veniți la preselecții din 
alte țări.

Țări în care au plecat cu mulți 
ani în urmă, uneori atât de mul-
ți încât oamenii maturi de acum 
erau dor niște țânci când au pără-
sit țara alături de părinți.
Și sunt mulți oameni faini, cu 

povești de viață simple, din care 
se nasc talente apreciabile, dar pe 
care sistemul de educație din țara 
noastră nu este capabil să le des-
copere și promoveze.

Sunt mulți români faini. Și sunt 
doar o parte din milioanele care 
au plecat din țara asta în ultimii 

”Foștii” români care vor crește țara aceasta
30 de ani. Și parcă îți vine să urli 
când îți dai seama câți oameni 
de valoare, puternici, apreciabili 
au fugit la propriu din țara asta. 
Să plângi după cele câte milioane 
de oameni talentați, inteligenți și 
plini de emoție constructivă care 
își caută acum împlinirea alături 
de alte popoare ale lumii, unele 
care și-au clădit și întreținut în 
așa fel țările, încât să îți fie drag să 
trăiești acolo.

Sunt milioane de români pu-
ternici, atât de puternici încât 
și-au reluat viața aproape de la 
zero în mijlocul unui sistem total 
străin. Sunt milioane de români 
puternici care cresc și se dezvoltă 
în alte țări și care nu se mai întorc, 
căci acolo este acum viața lor.

Dar faptul că tot mai mulți din-
tre cei plecați în străinătate profi-

tă de o emisiune de talente pentru 
a căuta să se promoveze în fața 
poporului lor, în țara în care s-au 
născut e un semn că România și 
locuitorii acestei țări mai înseam-
nă ceva pentru ei. Pentru cei ple-
cați în afară și realizați acolo.

În anul în care România îm-
plinește 100 de ani de existență 
putem redescoperi o diaspora în 
continuă creștere și înflorire. O 
diaspora cu milioane de români 
care, surprinzător, pot face mai 
multe pentru țara asta decât ar fi 
putut-o face de aici. Și nu mă refer 
la banii pe care îi trimit aceștia 
înapoi în țară, la rudele rămase, 
ori investițiile imobiliare pe care 
unii dintre cei plecați le mai fac 
aici. Nu acesta este cel mai mare 
rol. Ci cel politic.

La 100 de ani de Românie, dias-

pora joacă un rol politic tot mai 
important în țara asta. Diaspora 
este cea care va vota noul partid al 
lui Cioloș, după cum l-a votat pe 
Klaus Iohannis președinte și după 
cum a votat USR-ul pentru Parla-
ment. Diaspora este cea care, în 
mod evident, nu îl înghite deloc 
pe Dragnea & co, condamnând 
promovarea minciunii și a nuli-
tăților întru folosul politrucilor 
social-democrați. Diaspora este 
cea care trăiește în mijlocul unor 
democrații cu tradiție și care a 
exersat deja aceste democrații.

Diaspora este cea care poate 
ajuta – fie și numai prin implica-
rea ei în jocul politic din țară – la 
dezvoltarea României. Iar prin 
forța ei creatoare o poate repre-
zenta în fața celorlalți.

Sursa: www.turnulsfatului.ro

un editorial semnat de  
Traian Deleanu

Institutul Internațional de 
Gastro nomie, Cultură, Arte 
și Tu rism (IGCAT) – in sti-
tuția ce coordonează Plat-
forma Regiunilor Gastro-
nomice Europene – a anunțat 
finanțarea de către Comisia 
Europeană prin programul 
INTERREG a unui proiect 
ce implică mai multe re-
giuni care au purtat sau 
vor purta titlul de Regiune 
Gastronomică Europeană, 
inclusiv Sibiu. 

Proiectul se intitulează „Regiu-
nile gastronomice europene 
con solidate prin protejarea și 
stimularea patrimoniului cul-
tu ral culinar, prin crearea de 
noi locuri de muncă și creștere 
economică – EUREGA” și va 
asigura includerea și recu-
noașterea alimentației și 
gastronomiei la nivelul politicilor 
locale și regionale cum ar fi 
strategiile de dezvoltare.

Anunțul a fost făcut în 
Irlanda la lansarea programului 
Galway-Vestul Irlandei Regiune 
Gastronomică Europeană 2018. 

„Este o oportunitate extraor di-
nară care va deschide noi căi de 
finanțare și ne va ajuta să realizăm 
evenimentele și inițiativele pe 
care ni le-am propus în regiunile 
gastronomice” declara Dr. 
Diane Dodd, președinta IGCAT. 
Proiectul va beneficia de un buget 
total de 1,8 milioane euro, din 
care 159.287 euro este bugetul 
aferent Consiliului Județean 
Sibiu, care reprezintă în cadrul 

proiectului Regiunea Sibiu.
Pentru Județul Sibiu, pro-

iectul va însemna integrarea 
gastronomiei în Strategia de 
dez voltare a județului Sibiu, 
astfel încât titlul pe care îl 
purtăm în 2019 să producă creș-
tere economică pe termen lung. 

Obiectivele strategice ce vor fi 
influențate se regăsesc la mai 
multe capitole: turism, agri-
cultură, silvicultură și dez voltare 
rurală, educație, sănătate, cultură 
și tineret. „Noile măsuri cu care 
vom completa strategia se vor 
elabora cu sprijinul consorțiului 

care gestionează programul, prin 
implicarea unui grup larg de 
factori de interes din domeniul 
turismului, sănătății publice, 
alături de IMM-uri și autorități 
publice locale. Ce obiceiuri ali-
mentare ne dorim în județ și 
cum vrem să ne dezvoltăm prin 

gastronomie sunt întrebări la care 
vom răspunde multi-sectorial”, 
declară Daniela Cîmpean, 
președinta Consiliului Județean 
Sibiu.

Nevoia la care răspunde pro-
iectul ține de lipsa politicilor 
publice adecvate. Gastronomia 
poate avea un serios impact pozi-
tiv asupra dezvoltării locale. 
Dova dă este trendul în creștere 
de care se bucură turismul gas-
tronomic în Europa – aproape 
jumătate dintre turiști doresc 
în ziua de azi să aibă experiențe 
culinare în călătoriile lor. Cu toate 
acestea, regiunile gastronomice 
se lovesc de dificultăți serioase 
cum ar fi pierderea caracterului 
unic al gastronomiei locale din 
cauza globalizării, cu alimente 
standardizate produse în masă, 
sau din cauză că nu protejăm 
gastronomia ca patrimoniu 
cul tural. Cei 9 parteneri ai 
proiectului au realizat că sprijinul 
din partea statului trebuie să 
se traducă prin politici publice 
locale și regionale adecvate. 
Prin cooperarea internațională 
a partenerilor se vor produce 
7 planuri de acțiune, fiecare 
partener îmbunătățindu-și in-
stru mentele de politici publice, 
ceea ce va conduce la revigorarea 
economică a sectorului agroali-
mentar și gastronomic în 
regiunile participante în proiect, 
din Olanda, Finlanda, Spania, 
Irlanda, Ungaria, Grecia și 
România.

de Sorana MAIER
Sursa: http://www.tribuna.ro

Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019 
primește finanțare de aproape 160.000 euro de la Comisia Europeană



Pagina 16 aprilie 2018Ziar distribuit în Austria, Belgia, Germania, Elveţia, Franţa şi Olanda

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

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 Târgu-
Jiu 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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Coloana infinitului - stâlp al ceruluiColoana 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
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(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

gorjenilor ºi, cu deosebire, a rezistenþei populaþiei
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monumente de for public, dar – cu excepþia
ansamblului de la Târgu-Jiu - nici unul din proiectele
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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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Coloana infinitului - stâlp al cerului
Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare 
și Cooperare (SDC) a elaborat o nouă 
Strategie de Cooperare între Elveţia 
și Moldova pentru anii 2018-2021, în 
baza căreia va oferi asistenţă tehnică 
ţării noastre în valoare de 50.9 milioa-
ne de franci elveţieni. 

Informaţia a fost prezentată de Simone 
Giger, directorul Biroului de Cooperare 
al Elveţiei în Republica Moldova, în ca-
drul unei întrevederi cu ministrul Afa-
cerilor Externe, Tudor Ulianovschi. Știri 
pe aceeași temă „Culmea cinismului”. 
Iurie Leancă, mândru că Armata Naţio-
nală mătură s... Condamnat la 19 ani de 
închisoare pentru trafic de copii și orga-
nizare... VIDEO Cinci persoane, reţinu-
te pentru spargeri de locuinţe. Aceștia 

au... În context, Simone Giger l-a infor-
mat pe șeful diplomaţiei moldovenești 
că Strategia respectivă va fi prezentată 
în cadrul vizitei la Chișinău, în perioa-
da 16 – 18 aprilie curent, a unei delegaţii 
guvernamentale din Elveţia, condusă de 
Krystyna Marty Lang, secretar adjunct 
de stat din Departamentul Federal de 
Externe. Ministrul Tudor Ulianovschi 
a apreciat efortul autorităţilor elveţiene 
privind elaborarea unei noi Strategii, 
care reprezintă o continuare a unui do-
cument similar realizat în anii 2014 – 
2017, în cadrul căruia Republica Moldo-
va a beneficiat de o asistenţă în valoare 
de peste 55 milioane de franci elveţieni, 
fiind implementate proiecte în dome-
niul sănătăţii publice, aprovizionării 
cu apă potabilă, migraţiei și dezvoltării, 

etc. Interlocutorii au salutat dinamica 
pozitivă a relaţiilor bilaterale și au con-
venit asupra intensificării acestora prin 
realizarea unor activităţi comune la di-
ferite nivele, în context, fiind remarcate 
și iniţiativele mutuale de a stabili par-
teneriate la nivelul localităţilor din cele 
două ţări, drept exemplu fiind vizita în 
Republica Moldova în luna mai curent, 
a delegaţiei Consiliului Municipal al lo-
calităţii Collonge-Bellerive din cantonul 
Geneva, etc. Notă: Biroul de Cooperare 
al Elveţiei în Republica Moldova a fost 
deschis în anul 2000. A obţinut statut de 
misiune diplomatică și reprezintă Am-
basada Confederaţiei Elveţiene cu sediul 
la Kiev, Ucraina. 

http://adevarul.ro

Elveţia a elaborat o nouă Strategie de Cooperare 
cu Republica Moldova pentru anii 2018-2021
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Elveția, țara de o frumusețe 
naturală aparte, este una din-
tre cele mai căutate destinații 
turistice din lume. În cele ce 
urmeză îți prezentăm o listă 
cu 10 cele mai frumoase lo-
curi ce merită vizitate în țara 
lui Wilhelm Tell. 

Locul de naștere al turismului 
de iarnă, Elveția pare să fie un 
amestec extrem de armonios de 
peisaje halucinante, tradiții alpi-
ne și strălucire și glamour urban. 
Regiunea pitorească dăruită cu 
de toate de către Mama Natură, 
Elveția, mica țară fără ieșire la 
mare,  se află pe lista dorințelor 
oricărui pasionat de călătorii. 
De ce? Fiindcă oferă opțiuni ne-
bănuite pentru toate categoriile 
de turiști. Pentru cei care adoră 
să admire peisaje, țara este un 
adevărat paradis. Cei dornici de 
adrenalină vor găsi aventură cât 
cuprinde, fotografii o vor aprecia 
peste măsură, iar pentru iubitorii 
de ciocolată, este cea mai dulce 
destinație de vacanță din lume. 

 Păduri alpine, lacuri magni-
fice, pășuni verzi, arhitectură 
încântătoare și arta modernă de 
top, Elveția le are pe toate și chiar 
mai mult. Țara este greu de egalat 
în materie de frumusețe. Dar să 
începem periplul nostru elvețian 
cu… 

10. Appenzell
 
Un răsfăț absolut, atât pentru 

ochi cât și pentru stomac, can-
tonul Appenzell din nord-estul 
Elveției, este locul ideal pentru 
iubitorii naturii și pasionații de 
artă culinară. Unul dintre pei-
sajele rurale perfecte din Elve-
ția, Appenzell este înconjurat de 
către munții Prealpi. Aici există 
numeroase drumuri și poteci, iar 
pentru cei care nu sunt adepți ai 
mersului pe jos, există telecabine 
care duc până în vârful muntelui. 
Nu poți ignora clădirile tradițio-
nale cu fațade în culori pastelate, 
multe dintre ele găzduind cafe-
nele, brutării, magazine de brân-
zeturi și restaurante fabuloase în 
care poți degusta deliciile locale. 

 Nu rata: brânza din Appen-
zell. Fă o vizită la una dintre fa-
bricile locale de brânză (există și 
tururi cu ghid) și ia parte la pro-
cesul de fabricare al brânzei. 

9. Ticino
 
O experiență pur italiană în 

țara cantoanelor – asta găsești 
în Ticino. Este un amestec bizar 
de pasiune italienească și răceală 

elvețiană. Aici majoritatea lucru-
rilor sunt italienești – vremea, 
mâncarea și băutura, limba, ar-
hitectura și chiar și stilul. Lacuri 
minunate cu ape limpezi, văi 
împânzite de catunuri și munți 
impozanți – locul este ideal pen-
tru cei care vor să experimenteze 
liniștea rurală. 

Nu rata: Bellinzona, capitala 
cantonului, este un oraș fortărea-
ță datând din Evul Mediu. Vizi-
tează cele trei castele și vechea 
piața a orașului, inclus în Patri-
moniul Mondial al UNESCO. 

8. Lucerna

Lucerna, unul dintre cele mai 
frumoase orașe din Elveția.

În inima Elveției, se afla Lucer-
na, un mic orășel, care și-a păs-
trat neștirbite de-a lungul anilor, 
frumusețea și cultura. Orașul a 
intrat în atenția publicului după 
ce, în secolul 19, persoane influ-

ente precum Regina Victoria și 
Goethe, au vorbit în termeni cât 
se poate de frumoși despre el. 
Străjuit de munți maiestuoși și 
înfrumusețat de lacul Lucerna, 
orașul este destinația ideală pen-
tru iubitorii de zbor cu parapantă. 
Turiștii vor fi încântați de look-ul 
aparte al orașului întregit de po-
duri, locurile de plimbare de lân-
gă apa și casele în culori pastelate. 
În plus, Lucerna este locul unde 
au luat naștere unele dintre cele 
mai frumoase melodii din toate 
timpurile. Nu te lăsa foarte atras 
însă de prea multele magazine. 

7. Interlaken
 
Aflat între două lacuri alpine – 

Thun și Brienz – Interlaken a fost 
numit pe drept cuvânt „capitala 
aventurii în Elvetia”. Orașul în 
care peisajele montane fac casă 
bună cu hotelurile elegante în 
stil Victorian, a devenit un para-

dis pentru iubitorii de adrenali-
nă. Iar când vine vorba despre 
sporturi extreme, numai cerul 
este limită – zbor cu parapantă, 
bungee jumping, excursii în ca-
nioane, rafting, escaladări, mers 
cu bicicletă pe munte, skydiving, 
schi, snowboarding, plimbări cu 
sania, patinaj – tot ce ți-ai putea 
dori, găsești aici. În plus, din In-
terlaken poți pleca în explorarea 
Elveției Centrale. 

 Nu rata: Fă o plimbare pe una 
dintre căile ferate montane, pen-
tru a admira peisajul magnific 
al Elveției. Biletul dus-întors in-
clude și o băutură la unul dintre 
restaurantele montane din zonă. 

6. Zermatt
 
Una dintre cele mai renumi-

te destinații de vacanță din țara, 
Zermatt este orașul în care nu 

circulă mașini, aflat în cantonul 
Valais. Faimoasă pentru frumu-
sețea sa naturală, regiunea este 
un exemplu elocvent de perfecți-
une topografică – Matterhorn, o 
stâncă impunătoare care se înalță 
deasupra orașului, asemenea unei 
cozi de rechin. Una dintre cele 
mai promovate stațiuni turistice 
din Elveția, Zermatt și priveliștile 
sale de vis, atrag mii de turiști în 
fiecare an. 

 Nu rata: regiunea dedicată 
schiului din Zermatt, cunoscută 
și sub numele de Paradisul glaciar 
Matterhorn, este cea mai mare și 
mai înaltă stațiune de schi din în-
treaga Europă. E deschisă 300 de 
zile pe an și tot aici se află și calea 
ferată la cea mai înaltă altitudine 
din Europa. 

-va urma-

Tuktuk.ro

 Top 10 locuri de vizitat în   Elveția

Ticino Lucerna



Pr. IOAN DURĂ - protopop al parohiilor ortodoxe din Belgia și Olanda:

„Biserica este prima chemată să păstreze 
identitatea românilor din diaspora” (I)
Schiedam, o așezare la 
marginea mai cunoscutului 
oraș olandez Rotterdam. 

Un cimitir bătrân, cu lespezi 
de piatră, sub care n-a mai fost 
înmormântat nimeni, de-un veac. 
Copaci vechi de când lumea și o 
Madonă de marmură, care ve-
ghează grădina. O capelă semeaţă 
și sobră, cu ziduri groase de pia-
tră, ridicată la 1852. Monument 
istoric. Dar, minune!, în faţa al-
tarului ei, un preot român, sme-
rit purtător de lumină: părintele 
Ioan Dură. Lumea, din ce în ce 
mai multă, umple biserica. Unii, 
în costume naţionale românești. 
Înăuntru, pereţii cenușii și foarte 
înalţi, de edificiu catolic, străjuiţi 
de îngeri de ipsos, strălucesc de 
frumuseţea icoanelor ortodoxe 
pictate pe lemn. Una îmi atrage 
atenţia în mod deosebit: icoana 
Sfinţilor din închisorile comu-
niste, a cărei putere este întărită 
de părticele de sfinte moaște de 
la Râpa Robilor, din Aiud. Apoi, 
Sfânta Liturghie. O slujbă ortodo-
xă, într-o frumoasă limbă româ-
nească. Toată suflarea cântă de 
aprinde aerul.

Iată doar câteva imagini care 
compun o realitate prea puţin cu-
noscută la noi acasă. Viaţa fraţilor 
noștri plecaţi în străinătate, în că-
utarea unui rost mai bun decât cel 
pe care îl putea oferi România. În-
tr-o du-minică a lunii Aprilie, am 
simţit și eu puterea rugăciunilor 
făcute cu dor de ţară, și am avut 
dovada vie și înălţătoare a faptu-
lui că românii uniţi în credinţă, 
sub har, pot muta și munţii din 
loc. Am avut bucuria să cunosc 
oameni deosebiţi, așezaţi într-o 
rânduială străveche și hotărâţi să 
transmită mai departe, în ciuda 
tuturor dificultăţilor, dragostea de 
Dumnezeu, de Biserică și de ţară! 
Adunaţi în jurul Preacucernicu-
lui Părinte Ioan Dură, animaţi de 
sfinţia sa și de doamna preoteasă 

Christina, acești fraţi creștini fac 
să trăiască, la mii de kilometri 
depărtare de ţară, România pro-
fundă. Cum reușesc? Ce-i face să 
vină, duminică de duminică, de la 
zeci sau sute de kilometri depăr-
tare, pentru a se întâlni dinaintea 
aceluiași altar? Cum de sunt atât 
de afectuoși între ei? Atâtea și atâ-
tea întrebări, la care, cel mai în 
drept să ne răspundă este chiar 
părintele Ioan Dură, protopop al 
parohiilor ortodoxe din Belgia și 
Olanda. Un preot care parcurge 
în fiecare sărbătoare patru sute 
de kilometri, de la Bruxelles până 
la Schiedam și înapoi, pentru a le 
sluji enoriașilor. Un preot care, în 
36 de ani de preoţie are izbânzi cât 
pentru șapte vieţi.

„În diaspora, preotul ortodox 
român este un apostol”

- Părinte, aparţinem unui popor 
majoritar ortodox și unei ţări în 
care viaţa creștină este încă foar-
te puternică, așa cum nu mai 
este în foarte multe părţi ale lu-
mii. Pornind dintr-un asemenea 
loc, pentru a face misionarism, 
presupune, desigur, o schimbare 
importantă. Cum este să fii preot 
ortodox în diaspora?
- Mă bucur că întrebaţi asta, 

pentru că postura noastră, a preo-
ţilor din diaspora, nu este înţelea-
să prea bine, uneori nici chiar de 
ierarhia bisericească, darămite de 
credinciosul de rând. Așadar, am 
un răspuns scurt: preotul român 
ortodox în diaspora este un apos-
tol. El face muncă de apostolat, în 
sensul cel mai exact al termenului. 
Și am și un răspuns ceva mai lung, 
pentru a mă explica. Trebuie să 
distingem între perioadele diaspo-
rei române, pentru că în funcţie de 
ele s-a modificat percepţia asupra 
românilor din străinătate, a nevo-
ilor lor, inclusiv pastorale și, im-
plicit, rolul preotului. Așa cum am 
cunoscut-o eu, au fost trei perioade 

ale diasporei: cea de dinainte de 
1989, când în România era un re-
gim comunist, cea din 1990 și până 
la intrarea ţării noastre în Uniunea 
Europeană și, în sfârșit, cea de 
după aderarea la Uniunea Euro-
peană. De asemenea, din punct de 
vedere bisericesc, a existat o dias-
pora atașată de Biserica Ortodoxă 
Română și înainte de 1989, și una 
numită a Exilului. Între cele două 
nu a fost armonie, dimpotrivă, spi-
ritul de dragoste creștină și de uni-
tate românească erau în suferinţă, 
din pricina politicului - chiar dacă 
nici unii, nici ceilalţi, nu susţi-
neau regimul comunist. În fiecare 
dintre perioade, preotul ortodox 
a avut de răspuns altor provocări, 
pentru a-și îndeplini misiunea. 
Înainte de 1989, era greu să câștigi 
încrederea Exilului, dacă erai hiro-
tonit și trimis în diaspora de către 
Patriarhia Română, care era văzu-
tă de unii drept colaboraţionistă 

cu regimul comunist. Mai mult 
decât oricând, rostul preotului 
era atunci acela de a coagula și de 
a menţine un duh de frăţietate în 
parohii. După 1989, au fost câteva 
valuri de emigranţi români - unii 
plecaţi imediat după sângeroasele 
mineriade -, care aveau nevoie de 
ajutor, la modul foarte concret, dar 
care veneau, iarăși, cu suspiciuni și 
cu un bagaj spiritual mai sărac sau 
mai bogat, după caz. De la adera-
rea României la UE, suntem, para-
doxal, într-o situaţie mai bună ca 
libertate de mișcare și de acţiune, 
dar mai grea din punctul de vedere 
a relaţiei directe cu românii noș-
tri. Acum sunt foarte amestecaţi 
intelectual, social, spiritual, și este 
un efort permanent de a găsi cheia 
spre inima fiecăruia. Mulţi nu vin 
la biserică, iar dintre cei care frec-
ventează slujbele ortodoxe, o parte 
preferă bisericile grecești, rusești 
sau sârbești, pentru că sunt mai 
aproape de locuinţele lor, pen-tru 
că au alte posibilităţi financiare și 
de ajutor, fiind susţinute cu mult 
mai mult de statele și de Patriarhi-
ile de care aparţin. Una peste alta, 
preotul român a fost chemat mereu 
la o lucrare de apostolat, de pescar 
de oameni, în condiţii destul de 
vitrege.

„Din 1990 încoace, am fondat 
opt parohii în Olanda și nouă 
în Belgia”

- Onorant, dar și greu, probabil...
- Aceasta a fost unica parohie 

ortodoxă română, mulţi ani, în 
Olanda, iar eu, singurul preot. 
Pentru că am slujit prima Sf. Li-
turghie pe 25 Ianuarie 1981, de 
praznicul Sf. Grigore Teologul, 
am dat acest hram parohiei noas-
tre, care există până astăzi. Înain-
te de 1989 nu a fost cu putinţă să 
mai facem vreo parohie, dar din 
1990 încoace, am mai fondat încă 
opt în Olanda și nouă în Belgia. 
Ne-a fost foarte greu. Am slujit 

Sfânta Liturghie în biserici și ca-
pele închiriate cu ora, unde mer-
geam cu toate cele necesare, veș-
minte, sfinte vase purtate în cutii, 
duminică de duminică, la sute 
de kilometri depărtare de orașul 
în care locuiam. Soţia mi-a fost 
și cântăreţ, și dascăl, și principal 
ajutor la administrarea parohiei, 
și mâna dreaptă la editarea revis-
tei noastre, și șofer... În condiţiile 
în care lucra și ea ca profesor și 
am avut de crescut și șase copii, 
pe care îi luam peste tot cu noi... 
De altfel, trei dintre băieţii noștri 
au făcut și studii teologice, dar 
niciunul nu s-a hirotonit, știind 
viaţa de jertfă pe care am dus-o.

- Aţi fost acceptat ușor de româ-
nii emigranţi?
- Faptul că ţineam de Patri-

arhia de la București nu era un 
lucru bine văzut de Exilul ro-
mânesc. Cu toate acestea, datele 
mele biografice și, probabil, firea 
mea îngăduitoare și sinceră m-au 
ajutat să mă apropii de mulţi din-
tre românii din Olanda, Belgia și 
Franţa, unii dintre ei fiind perso-
nalităţi proeminente ale Exilului, 
ca Remus Radina și Cicerone 
Ioniţoiu. Am colaborat la multe 
dintre revistele Exilului: „Liber-
tatea” (SUA), „Dorul” (Danemar-
ca), „Căminul Românesc” (Elve-
ţia), „Lupta” (Franţa) și altele. Și 
cred că am fost o punte între oa-
meni care, altminteri, nu ar fi stat 
la aceeași masă. În anul 1987, am 
protestat în scris împotriva dărâ-
mării bisericilor din București. 
M-au preluat o serie de publicaţii 
din străinătate și postul de radio 
„Europa Liberă”, iar acest gest 
cred că a risipit orice urmă de 
neîncredere. Cu acest trecut, de-
sigur că și parcursul meu de după 
1989 a fost diferit de al altor preo-
ţi români.

Carte de vizită IOAN DURĂ

Preot, teolog și istoric, născut pe 9 aug. 1945, la Fedeleșoiu 
- Vâlcea. 
Doctor în Teologie la Atena (Grecia, 1972) și Istoria 
Bisericii, la Leuven (Belgia, 1977). 
Autor a numeroase studii teologice, unele reunite în 
volume proprii, altele risipite în volume colective sau prin 
diferite publicaţii, precum și al unor traduceri din limbile 
greacă, italiană, franceză și engleză. Fondator și director 
al unei reviste parohiale, „Mărturie ortodoxă”, între 1982 
și 1998.
Iniţiator a 18 parohii ortodoxe românești în Belgia și 
Olanda. Protopop al B. O. R. pentru cele două ţări. Paroh 
al parohiei Schiedam din Olanda. 

de Claudiu Târziu
Sursa: http://www.formula-as.ro

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,

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 vice-
primarul oraºului Haga ºi secretarul

general al Asociaþiei Municipali-
tãþilor 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
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Puterile 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.

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, nu-
trienþi 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, aproa-

pe 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

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 într-
acolo 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 pozi-
tiv 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, alca-
linã, foarte simplu, acasã. Dar ºi apa acidã are be-
neficiile 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 al-
calinã 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 circu-
latorii, 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 infla-
maþiilor, 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 re-
comandat 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

Apa vie leac sã-þi fie!
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Considerat unul dintre cele mai romantice 
și frumoase orașe din Europa, Amsterdamul 
este un loc al diversităţii și toleranței. Deși are 
toate atuurile unei metropole: cultură, viaţă 
de noapte, restaurante internaţionale, trans-
port foarte bine organizat, capitala Olandei 
este un oraș liniștit pe care îl puteți admira 
de pe biclicletă. Vremea prietenoasă de pri-
măvară vă acompaniază la tot pasul printre 
sutele de atracții turistice. Amsterdamul are 
peste cincizeci de muzee care atrag milioa-
ne de turiști în fiecare an. Însă o excursie în 
Amsterdam nu este completă fără o plimba-
re cu vaporașul pe canale. Noaptea, cele mai 
multe case și podeţe sunt luminate în culori 
diferite. Dacă vreți să evadați pentru câteva 
zile în Țara lalelelor, trebuie să scoateți din 
buzunar aproximativ 300 de euro de persoa-
nă pentru o ofertă last minute. Prețul include 
cazarea pentru 3 nopți, transportul cu avio-
nul și taxele de aeroport.

Sursa: jurnalul.ro

 Destinația săptămânii. 

Evadare
în Amsterdam

Cum să nu îți placă țara asta 
cu florile ei demențiale? 
Am ajuns în Callantsoog, un 
sat la mare, în vestul Olandei, 
cred că cel mai nordic loc în 
care am fost până acum în 
Olanda. Am văzut la televizor 
cu o zi înainte că este o zonă 
cu multe câmpuri cu flori, noi 
le știam doar pe cele din jurul 
parcului Keukenhof, mai sudic 
deci.  
  
 Așa că am combinat o 
plimbare cu mașină printre 
câmpuri în multe culori vesele 
cu o plimbare pe malul mării, 
scurtă, pentru că era o zi cum 
numai olandezilor le place ca 
să o petreacă la mare: cu vânt, 
vezi aici mai multe despre 
plăcerea asta olandeză.

Sursa: rominol.wordpress.com

Câmpuri olandeze cu flori / Dutch flowerfields
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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, Jean-
Michel 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

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

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

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 Franþa-
România, 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 Am-
basadoarea 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
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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 

Cele mai vizitate monumente  
și obiective turistice din Franţa
Franţa este recunoscută cea mai vizitată ţară din lume, e și 
de așteptat, o ţară cu o așa istorie și cultură bogată nu duce 
lipsă de obiective turistice.
Franţa are 37 de locuri înscrise în Lista Patrimoniului 
Mondial UNESCO, o mulţime de orașe de interes cultural 

mare, plaje și staţiuni pe litoral, staţiuni de schi și regiuni 
rurale care bucură vizitatorii cu liniștea și frumuseţea lor.
Așadar mai jos voi prezenta 20 cele mai vizitate monumente 
și obiective turistice din Franţa din ultimii ani.

partea I

Musée Grévin

Luvru de la Lens

Muzeul Oranjerie din Paris Mănăstirea Mont Saint-Michel
Sainte-Chapelle, Paris

Aproximativ 756 124 de vizitatori au deschis porţile 
Muzeului Grevin din Paris în 2013. Muzeul constă dintr-o 
colecţie de figuri de ceară, printre care personalităţi 
renumite așa ca, Albert Einstein, Mahatma Gandhi, 
Michael Jackson și Alfred Hitchcock. De asemenea, aici 
sunt reconstituite numeroase scene renumite din istoria 
Franţei.
Grevin este unul din cele mai populare muzee din Franţa 
și ocupă locul 20 după frecventare.

Acest muzeu a fost creat în contextul descentralizării 
instituţiilor culturale mari pariziene, astfel Louvre de la 
Lens este legat de Luvru din Paris print-un acord știinţific 
și cultural și mai este numit “al doilea Luvru”.
Situat în Pas-de-Calais, Luvru de la Lens e departe de 
al face să roșească pe bunicul său parizian. Cu 863 117 
de vizitatori în 2013, muzeul a devenit al 19-lea cel mai 
vizitat loc cultural din Franţa.

Muzeul de Oranjerie este un muzeu de picturi impre-
sioniste și post impresioniste situat în Grădinile Tuileries.
Datorită anului de excepţie 2013, Muzeul de Oranjerie din 
Paris intră în clasamentul nostru cu 900 000 de vizitatori. 
An record, care își datorează succesul expoziţiei “Frida 
Kahlo și Diego Rivera” precum și a pasiunii constante 
a vizitatorilor faţă de sala de “Nuferi” pictată de Claude 
Monet.

Turnul Montparnasse
Ridicându-se deasupra Parisului la o înălţime de 210 
metri Turul Montparnasse
a fost de când sa deschis în 1973, unul din cele mai înalte 
zgârie nori din Europa. Foarte râvnit pentru vederea 
sa de 3600 pe care o oferă terasa de la etajul 59, Turnul 
Montparnasse a înregistrat un record în 2013, primind 1 
168 640 de vizitatori.

Abaţia Mont Saint-Michel, construită în secolul al 
optulea pe o stâncă de granit, înconjurată de de mlaștini 
și nisipuri mișcătoare la graniţă dintre Bretania și 
Normandia, oferă vizitatorilor un decor de vis.
Este împărţită în două părţi: abaţia și Merveille, aceasta 
din urmă constituie partea gotică,locul unde au trăit 
călugării, a stârnit în 2013 interesul a 968 836 de vizitatori.

Sainte-Chapelle (Sfânata Capela) împreună cu 
Conciergerie constituie unele dintre ultimele vestigii 
ale palatului regal din Île de la Cité. Capodoperă a artei 
gotice vizitată de 982 836 ori în 2013, Sfânta Capelă a 
fost construită la cererea Sfântului Louis pentru a găzdui 
Coroana de Spini, o bucată a Sfintei Cruci și diverse alte 
relicve ale Patimilor dobândite începând cu 1293.
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I se spunea Duduia și a fost una din-
tre personalităţile feminine care au 
marcat în mod indirect cursul istoriei 
României. Îndrăgostită nebunește de 
Regele Carol al II-lea, Elena Lupescu 
i-a fost amantă, sfătuitoare și apoi soţie 
credincioasă. 

Născută în 2 septembrie 1901, Elena Lu-
pescu  a fost fiica unui unui cuplu de evrei 
care au trecut la creștinism. După cum 
scrie Diana Mandache în introducerea la  
volumul „Duduia: scrisori din exil al Ele-
nei Lupescu”: „Duduia era o femeie simplă, 
care prefera mâncărurile românești, făcea 
cozonaci din plăcere, avea talia 44, folosea 
pudra Chanel 5 și îi plăcea să poarte haine 
franţuzești”(Diana Mandache - „Duduia: 
scrisori din exil al Elenei Lupescu”, Bucu-
rești : Corint, 2006, p. 13). În anul 1922,  
după ce divorţează de primul ei soţ care 
era locotenent, Elena Lupescu îl reîntâlneș-
te pe Prinţul Carol se îndrăgostește de el și 
acceptă să părăsească împreună România. 
După o perioadă de șapte ani, Carol se re-
întoarce în ţară și primește funcţia regală, 
fiind încoronat în 1930, ca Regele Carol al 
II-lea al României. 

Elena Lupescu îl urmează și de această 
dată și îi este alături în ciuda faptului că  
avea interdicţie de a se întoarce în Româ-
nia. Timp de zece ani Elena Lupescu, tră-

iește în umbra regelui, dar , după cum men-
ţionează sursele istorice, l-ar fi influenţat 
constant pe suveran  în luarea deciziilor 
privind politica internă și internaţională a 
ţării.  După cum putem citi în corespon-
denţa pe care a scris-o în perioada când se 
aflau în exil în Spania, Portugalia, Mexic 
și Brazilia, Elena Lupescu avea sentimente 
sincere pentru rege, îi purta de grijă ca o 
soţie devotată, îl venera. Într-o scrisoare 
din 1953, după funerariile regelui, ea scria: 
„O viaţă întreagă  am trăit unul pentru al-

tul înfruntând cu capul sus toate nedrep-
tăţile oamenilor. Era totul pentru mine și 
dragostea mea nu avea alt scop decât să-L 
știu fericit”. Această fericire l-a costat mult 
pe fostul suveran, care, pentru a se putea 
căsători cu femeia  iubită a renunţat la tron 
și a abdicat în favoarea fiului său, devenit 
regele Mihai I.  

La rândul său, Regele Carol al II-lea, scria 
despre Elena Lupescu: „Este esenţa vieţii 
mele, este talismanul cel divin și în clipe-
le de greutăţi este refugiul meu suprem. 

Această dragoste este așa încât nici nu pot 
concepe viaţa fără ea. Am o nevoie imperi-
oasă de ea, clipă după clipă. Îmi este indis-
pensabilă. E carne din carnea mea. Femeia 
asta îmi aduce o bucurie infinită” (1).

Cuplul s-a căsătorit, după 24 de ani  de 
relaţie amoroasă, iar nunta a fost oficia-
lizată în Portugalia, la Estoril. În cele din 
urmă, la vârsta de 50 de ani, Elena Lupescu  
și-a îndeplinit visul de a deveni  soţia fos-
tului rege al României, a primit titlul de 
Principesă de Hohenzollern și i-a moștenit 
averea. Rămasă văduvă, Elena Lupescu a 
continuat să locuiască în Portugalia la Es-
coril unde a murit la vârsta de 82 de ani.

Povestea ei de dragoste a dat naștere la 
multe controverse, a stârnit bârfe și invi-
dii, a destabilizat situaţia Casei Regale. Ea 
se aseamănă cu istoria relaţiei de iubire 
dintre Ducesa Wallis Simpson  și Prinţul 
Eduard, fostul rege al Regatului Unit, care 
a fost și el obligat să aleagă între femeia iu-
bită și funcţia regală și a renunţat la tron. 
„Duduia” și Carol al II-lea, au trăit o relaţie 
de dragoste pasională și tandră, controver-
sată și tumultoasă care a depășit graniţele 
timpului, a făcut istorie și a intrat în galeria 
poveștilor de iubire exemplare. 

Liliana Moldovan
(1) a se vedea: http://adevarul.ro/locale/alexandria/

povestea-dragoste-tulburatoare-elena-lupescu-rege-
le-carol-ii/index.html

CELEBRE POVEȘTI DE DRAGOSTE

Când iubirea e mai presus de istorie:  
Elena Lupescu și Carol al II-lea al României
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De 1 Mai îmi iau zborul spre Pasadena. 
Sau mai bine mă duc în Zanzibar? Ori 
la Pasadena, ori la Zanzibar, dar nici  la 
munte, nici la mare în România. Căci 
cum vine 1 Mai, cum se umple țara de 
veselie, care ia diverse forme și înfă-
țișări, în funcție de loc și de relief. La 
munte petrecerea înseamnă grătare cu 
mititei și fleici, baxuri cu bere și suc, puști 
bătând mingea ori alergându-se la o leap-
șă, tătici ce o pun de un fotbal pe stomacul 
gol ca să le treacă timpul mai ușor până e 
gata masa, iar noaptea e vremea rugurilor 
cu pălălaia până la cer, de trosnește pădu-
rea de frica lor. 

Așa focuri numai în America mai 
vezi. De exemplu, povestea o tinerică de 
pe-acolo într-o revistă cum a petrecut ea 
pe malul oceanului, de 1 Mai al lor. Se du-
sese ea pe o plajă unde se făcea tot așa, ca 
în România ditamai focul. Veniseră pom-
pierii, poliția să asiste, să se simtă lumea 
în siguranță, că în caz de Doamne fereș-
te, are cine să pună mâna pe furtun și pe 
pistol. Și ea se întreba privind focul, dacă 
tot așa era și când le puneau pe lemnele 
aprinse pe vrăjitoare și ce ar face omul 
modern de s-ar întâmpla să fie de față 
când ar simți miros de carne de om arsă? 
Profund, nu? Dar nu trebuie să o luăm în 
serios. Așa e la ea pe malul apei. Dar la noi 
la mare nu e la fel, vă spun sigur. 

Am luat și eu cu asalt litoralul într-un 
an, când Paștele și 1 Mai dădeau mână cu 
mână. În tren te suiai cum puteai, pe unde 
puteai și rămâneai frumos pe locul tău, 
pe unde se nimerea. Dar n-a fost bai, am 
ajuns toți la Constanța. Acolo, pescăruși, 
lume multă, marea, 15 grade - de unde în 
București erau 29 - o briză puternică, din 
aia de umflă pânzele la corăbii și le face 
să zboare în larg ca gândul și un soare cu 
dinți, de clănțăneai. 

La Mamaia ne-am cazat la hotel de fițe, 
în camera cea mai aproape de plajă - așa 
de aproape că dacă îmi puneam în minte 
și îmi făceam vânt ca la săritură cu prăji-
na plonjam direct în mare -, lumea de pe 
lume se plimba pe sub ferestrele noastre, 
animație, râsete, noaptea ne-a cântat o 

formație de muzică rock exact sub balcon 
– tot omul își dorea să rămână ca la 20 de 
ani și să îi fluiere vântul prin buzunare -, 
la suflantele din cameră când le deschi-
deai băga un aer înghețat, antren, corăbii 
cu pânzele umflate non-stop. În camera 
de alături, vecini cu noi, Cristina și Jyrki, 
turiști din Finlanda. Ne-am împrietenit 
repede – How do you do, How do you do 
– și gata. 

În programul lor era pentru momen-
tul următor o vizita la supermarket, să 
cumpere apă. N-au prăpădit vremea pe 
acolo, s-au întors repede și ne-au invitat 
la un pahar. Pe masă, o sticlă de apă plată 
și vreo șase de tărie, votcă premium. Noi 
am zis că nu, ne ducem să ne odihnim, să 
ascultăm valurile cum ne bat în geam. Am 
adormit greu, dar am visat frumos: îno-
tam în larg, era soare și cald, nisipul stră-

lucea la mal... și deodată, a bubuit tunetul, 
începea furtuna. M-am trezit scăldată în 
sudoare. Era furtună alături. Cristina și 
Jyrki secaseră apa și acum jucau un darts, 
aruncau la țintă cu scaune și cu tot ce le 
mai cădea în mână. Nu era încă ora trei 
noaptea, așa că discoteca de pe plajă adu-
na în continuare mușterii, și ce dacă era 
chiar sub balconul camerei noastre, ne-a 
spus fătuca de la front desk, dacă vroiam 
odihnă nu aveam ce căuta la mare, trebuia 
să ne ducem la munte.

A doua zi să te ții defilare de 1 Mai cu 
mașini bengoase băgate în viteză, sigur 
că da, erau concurenții din România care 
urmau să participe la raliul Paris-Dakar și 
care nu pierdeau nicio clipă ca să se an-
treneze. Din când în când, câte unul ieșea 
din formație și dădea câteva rotocoale în 
trombă prin fața hotelului, ca în filmele 

cu gangsteri.Seara, iarăși Cristina și Jyrki 
– n-am văzut oameni să bea atâta apă -, 
iarăși discoteca, iarăși vântul care umfla 
pânzele corăbiilor și pătura pusă  în geam 
ca să ne izolăm de zgomot și de frig. În 
plus, o nuntă la restaurantul hotelului și 
mireasa caretremura în rochia cu bretelu-
țe, făcând un fel de cuie marcă proprie. Și 
tot așa, cu mici variațiuni pentru diversi-
tate, până când ne-am întors la București. 

Mai vrea să știe acum cineva de ce anul 
acesta de mă duc la Pasadena sau la Zanzi-
bar? Dacă și pe-acolo o fi tot ca la Mama-
ia, la anul sigur mă plimb de Ziua Muncii 
pe fostul bulevard 1 Mai din București și-i 
ascult pe cei de la Roxette. Trăiască “How 
do you do!”

Corina Diamanta Lupu
București
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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 workshop-
uri, 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

Opinia psihologului Andra Tãnãsescu:
Meseria de psiholog - caritate sau profesie?
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TELEX SPORTIV 
Electromureș Romgaz Tg. Mureș, medalie 
de argint în Liga Campionilor la popice

În zilele de 31 martie și 1 aprilie 2018, arena cu 
6 piste de la Bamberg (Germania) a găzduit tur-
neul final (FINAL FOUR) al Ligii Campionilor la 
popice, atât în competiţia feminină, cât și în cea 
masculin. Printre competitoare s-a aflat și echipa 
feminină Electromureș Romgaz Târgu Mureș, cea 
care a cucerit medaliile de argint din Champions 
League, un rezultat excelent faţă de condiţiile ofe-
rite în România sportului numit popice!
În marea finală de duminică, pentru locurile 
1-2, gazdele de la SKC Victoria 1947 Bamberg 
(Germania), cu românca Ioana Văidăhăzan-An-
tal printre titulare, s-au impus cu scorul de 
7-1 la puncte de echipă (17-7 la puncte de set 
/ manșe câștigate; 3535 p.d. - 3377 p.d.)în faţa 
mureșencelor și au cucerit trofeul pus în joc, 
româncele rămânând cu medaliile de argint ale 
competiţiei. Pentru formaţia din Târgu Mureș, 
antrenată de Orosz Istvan și Seres Jozsef și su-
pervizată de vicepreședintele clubului Antal 
Matilda, au punctat: Alina Suciu-Hanc - 550 
p.d. (1 manșă; 0 puncte), Iulia Adela Ban - 569 
p.d. (0; 0), Duka Tilda - 546 p.d. (0; 0), Doina Ba-
ciu - 552 p.d. (1; 0), Mehesz Anita - 609 p.d. (3; 1), 
Gyeresi Anna - 551 p.d. (2; 0). Pentru nemţoai-
cele din Bamberg, românca Ioana Antal a reușit 
să doboare 584 de popice și cu 3-1 la manșe s-a 
impus în duelul direct cu Doina Baciu. 
În competiţia masculină, trofeul a fost cuce-
rit de slovacii de la SK Zeleziarne Podbrezova, 
după cu scor de 6-2 (14-10; 3738 p.d. - 3725 p.d.) 
în marea finală împotriva echipei germane SKV 
Rot Weiss Zerbst 1999. 

 Salbă de medalii la nivel european  
pentru halterofilii români

La Izvorani / București au avut loc recent Cam-
pionatele Europene de haltere pentru seniori, la 
masculin și feminin. După o evoluţie extrem de 
bună, delegaţia României a încheiat concursul cu 
un număr de 26 de medalii cucerite la mai multe 
categorii de greutate, dintre care 9 de aur, 8 de ar-
gint și alte 9 de bronz (3+4+4 la masculinși 6+4+5 
la feminin). Medaliaţii din delegaţia României au 
fost: Elena Andrieș - 3 de aur (smuls, aruncat și 
total) la cat. 48 kg; Ilie Ciotoiu - 2 de bronz (arun-
cat și total) la cat. 56 kg; Ionuţ Ilie - 2 de bronz 
(aruncat și total) la cat. 62 kg; Andreei Penciu - 1 
argint (smuls) și 1 bronz (total) la cat. 58 kg; Maria 
Grigoriu - 1 bronz (aruncat) la cat. 58 kg; Paul Du-
mitrașcu - 1 argint (aruncat) la cat. 69 kg; Loreda-
na Toma - 3 de aur (smuls, aruncat, total) la cat. 63 
kg; Irina Lepșa - 3 de argint (smuls, aruncat, total) 
la cat. 63 kg, Răzvan Martin - 1 aur (smuls) și 2 
de argint (aruncat și total) la cat. 77 kg; Nicolae 
Onică - 2 de aur (aruncat, total) și 1 argint (smuls) 
la cat. 94 kg; Andreea Aanei - 3 de bronz (smuls, 
aruncat, total) la cat. +90 kg. În clasamentul pe 
medalii, la feminin, România s-a clasat pe locul 
1, urmată de Polonia și Spania. La masculin, 
România s-a situat pe locul 2, după Georgia și 
înaintea Albaniei. (DAN TEODORESCU)

Robert Jitaru,  
aur european  
în boxul continental

Campionatul European de box pentru tineret (Un-
der 22) a avut loc la Târgu Jiu. În cadrul categoriei 56 
kg, românul Robert Jitaru (CSA Steaua București) a 
cucerit medalia de aur, fiind repetată în acest fel per-
formanţa de anul trecut, din competiţia similară de la 
Brăila. La Europeanul de box de la Târgu Jiu, România 
a cucerit patru medalii, dintre care una de aur, două de 
argint și una de bronz.

Cele două medalii de argint au fost cucerite, în com-
petiţia feminină, de româncele Cristina Cosma (CSA 
Steaua București, cat. 57 kg) și Alina Gabriela Ene 
(CSM Slatina, cat. +81 kg). 

O medalie de bronz a fost cucerită de România prin 
pugilistul 

Alberto Biro (SCM Bacău), în cadrul categoriei 81 
kg. 

DAN TEODORESCU

TURNEU INTERNAŢIONAL DE POPICE 
ÎN BAVARIA – LOHHOF -2018

Echipa de popice a C.S.Tălmaciu a fost invitată în Germania, 
în landul Bavaria la un  turneu în perioada 19. – 23.04.2018  
La acest turneu au mai fot invitate echipele SKK - SKT-Anna 
(Nurnberg), TV Handfeste (Ingolstadt) și echipa gazdă SKC 
Lohhof. Echipele au fost formate din 6 jucători, s-au lansat 
120 bile mixte de jucător. Surpriza concursului a fost echipa 
antrenată de Liviu Mailat de la C.S. Oraș Tălmaciu care a 
reușit o victoria doar la un popic. De la echipa noastră s-au 
remarcat: Vasile Cioacă 543 p.d. și Romeo Bălan 546 p.d. 
Din echipa noastră au mai făcut parte următorii jucători: 
Silvestru Haran 543 p.d, Liviu Mailat 509 p.d, Ioan Stoichiță 
494 p.d, și Dan Vestemean 482 p.d.

Clasament pe echipe

1. CS.Oraș Tălmaciu 3126 p.d.
2. SKK – SKT Anna Nurnberg 3125 p.d.
3. SKC Lohhof 3023 p.d.
4. TV Handfeste Ingolstadt 2982 p.d.

Clasament individual

1. Fabian Funkenhauser (SKC Lohhof)  569 p.d
2. Sorin Gavriloiu (SKC Lohhof) 564 p.d
3. Vasile Cioacă (C.S.Oraș Tălmaciu    553 p.d. 
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Așteptăm fotografiile pe adresa: asii.romani@yahoo.com, 
însoţite de câteva cuvinte legate de eveniment  

și numele dumneavoastră.

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: 

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 auto-
control 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. 

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

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. 

6. Învaþã o limbã nouã 
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 meciuri-
lor sportive a fost a fost asociatã cu îmbunãtã-
þirea funcþiilor creierului, iar implicarea în acti-
vitãþi sportive ajutã la îmbunãtãþirea capacitãþii
de reacþie, coordonare ºi încrederea în sine. 
(Sursa: Alexandra Cheroiu - Adevãrul.ro)
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Angelina a recunoscut că are o altă pasiune 
ciudată. Iubita lui Brad Pitt colecţionează... 
pumnale. Într-un interviu, vedeta a poves-
tit că a primit cadou de la mama sa primul 
pumnal, la vârsta de 11 ani.

Nicole Kidman:
Vedeta din „Moulin Rouge”, Nicole 

Kidman, colectionează monede vechi și 
rare. Un hobby cam plictisitor pentru o 
diva sexy, nu? Vedeta se poate lăuda cu o 
colecţie rară și foarte scumpă de monede 
iudaice.

(Sursa: eva.ro)

Mila Kunis:
Iubita lui Ashton Kutcher are o pasiune 

nu tocmai potrivită pentru una dintre cele 
mai sexy femei din lume. Tânăra vedetă 
are o obsesie pentru World of Warcraft, 
spun prietenii actriţei. Mila nu este ruși-
naţă de această pasiune și chiar a recunos-
cut în timpul unei emisiuni că pierde ore 
întregi pentru acest joc. Și astfel vedeta a 
reușit să transforme un joc pentru tocilari 
în unul extrem de cool, nu?

Leonardo DiCaprio:
Dacă te-ar întreba cineva ce hobby-uri 

crezi că are Leonardo DiCaprio, probabil 
ai răspunde că actorul colecţionează ma-
șini sau obiecte de artă valoroase. Ei bine, 
răspunsul ar fi greșit. Vedeta are o colecţie 
de... figurine. Leo este foarte mândru de 
în special de colecţia inspirată de „Stars 
Wars”.

Beyonce:
Nu se pricepe doar la muzică, ci diva are 

și alte pasiuni. Cântăreaţa poate fi numită 
campioană la jocul Connect Four, câști-
gând în faţa vedetei rap Kanye West nouă 
jocuri consecutive în urmă cu câţiva ani.

Tom Hanks:
Când ne gândim la actorul Tom Hanks, 

ne vin în mine cuvinte precum eleganţă și 

bun gust. Astfel că vedeta în vârstă de 56 
de ani nu poate avea pasiuni altfel decât 
rafinate. Actorul colecţionează mașini de 
scris foarte vechi. Această pasiunea s-a do-
vedit a fi una foarte costisitoare, după cum 
însuși Tom a recunoscut.

Angelina Jolie:
Actriţa a dovedit că are pasiuni mult prea 

macabre pentru frumuseţea cu care a fost 
înzestrată. Pe lângă obsesia pentru sânge, 

La Hollywood: 
Șase vedete sexy cu hobby-uri de tocilari. 

Află-le secretele!Ai fost pasionat de un joc sau ai colecţii cu care 
îţi este rușine? Ei bine, se întâmplă și la case 
mai mari. Chiar și cele mai sexy celebrităţi de 
la Hollywood au hobby-uri plictisitoare sau de 
neînţeles pentru cei din jur. Iată șase dintre ele:

Foto: Berthold Johann Staicu
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SONETUL LEULUI LA PÂNDÃ 
Perfid ca leul stând sub sicomor
Pândesc atent la dulcea-mi cãprioarã
ªi simþurile mi-s întinse, sfoarã,
De trupul tânãr, frumos aromitor...

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.

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

SONETUL VÂNTULUI 
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.

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

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

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

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! 
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AVANSAT - 50 EURO/APARIÞIE
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Talonul va fi
trimis pe adresa

redacþiei:
DACIA e.V.,

Petersauracher Straße
39, 90449 Nürnberg,

Deutschland

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

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

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

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

ASOCIAÞIA LITERARÃ "PÃSTOREL" IAªI ªI CENACLUL LITERAR UMORISTIC: ACADEMIA
LIBERÃ "PÃSTOREL" IAªI afiliate Uniunii Scriitorilor din România - filiala Iaºi

MIHAI BATOG-BUJENIÞÃ
(Directorul ALPI)

Bucuria lecturii cu “Puþine lacrimi, multã bucurie” de Ieromonah Hrisostom Filipescu

COMPENSARE

Se duce-un soț la stadion,
S-agită, gălăgie face,
Să fie cu ceilalți în ton…
Că mult prea mult acasă tace!

A ÎNCEPUT  TURNEUL  
PLAY-OFF LA  FOTBAL

Cum fotbalul deschis-a scorul,
Bărbații de pe-a noastră glie,
Se-nsoară cu televizorul,
Marcând un gol în căsnicie.

FOTBALISTUL  DE  AZI

A prins extrem de grele timpuri
Și-un fapt te face să leșini:
Deși sunt patru anotimpuri,
El are numai trei mașini.

JUCĂTORI   
ȘI  SUPORTERI

Își intră fiecare-n  rol,
Pe rând își etalează harul:
Când pe teren se strigă: „GOL”!,
Suporterii golesc paharul.

Corina 
Matei-Gherman 
(membru ALPI)

CERCUL   OBLIC

Aseară
sufletulstrămoșilor
a  întâlnit
mâna  dreaptă  ridicată
ruga  cerul
se  rotea  în  cerc  oblic
peste  ochiul  tău
peste  ochiul  meu închis
au  vorbit
scrie  despre  noi
care  am  fost  pe  pămînt
în  veacul  trecut
atunci...o  antimaterie
i-a  contopit  în  foc
m-au  prins  în  versurile
care  cădeau  vertical
aripi  de  vultur  fără  pene
și  oase...și oase...și oase...

CETATEA ABISULUI

Păsările  sălbatice m-au  oprit
și  mi-a  vorbit  o  șopârlă
am  văzut  deschizându-se  
văzduhul

lumina  verde  din  carapacea  
unei  ţestose
înfășurată  într-un  fir de  mătase
albuloaseloruitate...albul...albul...
în  cetatea   abisului.

ALTARUL DE MARMURĂ

Lumina  închisă  în  casă
îmi  șoptește  că  toate  lucrurile
sunt  făcute  din  lumină
verdele  din  ochiul  închis
privește  amurgul  cum  pleacă
încercuit  de  cetăţi...regrete...
cerul...altar  din  marmură  arsă
a  privit  din  nou  marea
vântul...ploaia...participă  la  
proces
și  pictează  un  paradis  nesfârșit.

VECHIUL DRUM

Pești...... pregătiţi-vă
ve-ţi  pleca  într-o  călătorie
când  soarele  dimineţii
va  lumina  zăpada  și  drumul
nor... după  nor...vor  arăta
lungul  drum  al  mătăsii
trecerea...trecerea...da  trecerea
spre  un  alt  plan  al existenţei.

UITARE

Nu  voi  coborî
cu  talpa
în  roua  dimineţii
șarpele se  va  târî
în  roada  timpului
arunc  ancora
unde  atom  lângă atom
dorm  sub  trotuare
îngrămădite  secole
stau  închise  în  mănăstiri
dâra  istoriei  uitate
scrise  în  ebraică
prăfuite  ceaslove  se  vaită
ușa-i  închisă
pentru  rozătorii  de   cărţi
pereţi  negri... pictează  hărţi
pe  opere...pânze  de  paianjen
părăsite...părăsite...părăsite
uitate-n  file  îngălbenite.

Olguţa Luncașu-Trifan 
(membru ALPI)

Sonetul smereniei

Coboară-ţi fruntea una cu pământul,  
Sub cerul care lacrimi își revarsă,  
Să știi să faci în viaţă cale-ntoarsă,  
Dorind să-ţi fie de folos Cuvântul.  

Pe geană ai o picătură stoarsă,  
Curaj să-ţi dea, spre El să-ţi crească-avântul,  
Să nu lași gând să zboare precum vântul  
Și nici voinţa să nu-ţi fie ștearsă.  

Cu capul mult plecat, privirea-n tină,  
Din prima clipă sufletul îţi pune  
Pe taler, ce balanţa o înclină,  

Smerite lacrimi varsă spre a spune,  
Sub greu păcat ce-i arde pe retină,  
Un om spre Domnul Sfânt cerând minune.

Sonetul făgăduinţei

De n-ai mai fi, trăi-voi ca-n pustie,  
Pierdutul crin, sub ploi de-nlăcrimare,  
Ce-și caută prin gânduri o chemare,  
Dorindu-și mult iubirea să învie.   

M-aș înveli-n cuvântul de-nchinare,  
Din ochii blânzi lumină să-mi mai vie...  
O clipă să te prind cu bucurie,  
La Domnul Sfânt aș cere îndurare.  

Cu raza ta în inima-mi curată,  
Spre cer senin privi-voi cu iubire,  
Mă voi ruga atunci să-mi dai de știre.  

Chemându-te sub luna argintată,  
M-oi naște iar cum crinu-n înflorire.  
Tu încă-mi ești și lumea-mi e bogată!  

Rondelul inimii

Cu inima te joci o viaţă...  
Îi dai și miere și pelin,  

N-o-ntrebi de-i plouă ori prin ceaţă  
S-a rătăcit sau zace-n chin.  

Că-i seară ori că-i dimineaţă,  
Nu știi că-n jocul tău meschin  
Cu inima te joci o viaţă,  
Dându-i și miere și pelin.  

Într-un final, când simţi că-ngheaţă  
Supusă doar de sfânt destin,  
Ai vrea s-o-ndupleci cu-n suspin,  
Din nou dorind-o săltăreaţă.  

Cu inima te joci o viaţă...  

Rondel nocturn

Așteaptă-mă când luna se privește  
În luciul lacului netulburat  
Și când în lume liniștea domnește  
Sub guvernarea gândului curat!  

Când frunza-n codru, tristă, se topește  
Și spre pământ coboară tremurat,  

Așteaptă-mă când luna se privește  
În luciul lacului netulburat!  

Când așteptarea-i grea și se-adâncește,  
Iar șesul geme-n argintiu-brumat,  
Poteca-mi poartă pas însingurat  
Spre inima ce-n taină mă dorește...  

Așteaptă-mă când luna ne privește!  

ASOCIAŢIA LITERARĂ „PĂSTOREL” IAȘI ȘI CENACLUL LITERAR UMORISTIC: ACADEMIA LIBERĂ „PĂSTOREL” IAȘI AFILIATE 
Uniunii Scriitorilor din România - filiala Iași

Vasile Larco (membru ALPI)
CU  GÂNDUL  
LA  SPORTUL  REGE

Întreb, fiind vechi microbist,
Și nu așa de azi pe mâine:
În jurul unui fotbalist,
Cam câți de mulți mănâncă-o 
pâine?

OFERTĂ   
SPORTIVĂ

Să mergi la stadion e-avantajos,
Căci fotbalul de-o vreme-i 
generos:
Plătind o singură intrare,
Vezi lupte, box și alergare!



aprilie 2018 Pagina 27Ziar distribuit în Austria, Belgia, Germania, Elveţia, Franţa şi Olanda
martie 2018 Pagina 27Ziar distribuit în Austria, Belgia Germania, Elveþia, Franþa  ºi Olanda

În temeiul 
- art. 10 alin. (4) din Hotãrârea

Guvernului nr. 34/2009 privind
organizarea ºi funcþionarea Minis-
terului Finanþelor Publice, cu modifi-
cãrile 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.

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 

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

� Curier juridic � Curier juridic � Curier juridic �

V O C E A  S P E C I A L I S T U L U I 
- azi  și mâine -

 Prof. Univ. Dr. MSc Alexandru Vlad Ciurea

Nu știu dacă știți, dar celula 
nervoasă este prima celulă a orga-
nismului recunoscută ca func țională. 
Dezvoltarea sistemului nervos începe în 
a treia săptămână de viață, iar în cea de 
a patra în cepe crearea viitorului trunchi 
cere bral (centrul vieții). Așa cum „știm 
tot” despre inimă sau ficat (mai ales când 
sunt în suferință), așa ar trebui să știm și 
despre creier… Dar despre creier știm 
foarte puțin! Adulții pierd un neuron pe 
secundă. Dar, chiar și așa, encefalul uman 
poate trăi… 300 de ani. O serie de factori 
influențează și cresc rata de apoptoză 
a neuronilor („moartea programată 
a celulei neurale”). Printre acestea – 
dincolo de elementul vascular cerebral 
– găsim: insuficiența  substanțelor de 
suport cerebrale nutriționale (glucide și 
minerale din legume și fructe); toxinele 
endogene și exogene (stresul, fumatul, 
alcoolul sau drogurile); traumatismele 
cra nio-cerebrale repetate; expunerea la 
radiații, sporturile extreme și chiar și …
telefonia mobilă. 

Creierul poate fi protejat  
și antrenat

„Brain-fitness”-ul înseamnă menți-
nerea în formă a creierului.  Iată doar 
câteva repere pentru aceasta: trezirea 
cât mai devreme dimineața; 3 mese pe 
zi, ultima nu mai târziu de ora 19.00; un 
consum de 2 litri de apă pe zi; 7-8 ore de 
somn profund noaptea; sport și mișcare 
în aer liber. Bucuria de a trăi, cău tarea 
frumuseții, arta, cățelul sau pisica sunt tot 
atâtea căi de a men ține creierul sănătos. 
Creierul uman are nevoie de anumite 
alimente care-i plac („prăjiturica”): 
cacao, ciocolată neagră, toate semințele, 
citrice, morcovi, pește slab, carne low-
calories (curcan), miere, dar  și… usturoi, 

pătrunjel și rucola! Cen trul gândirii are 
acum mult ajutor din partea noilor teh-
nologii. Computerul și smartphone-ul 
au ușu rat extrem de mult viața noas -
tră. O grămadă de lucruri se află „la un 
click distanță”. Dar, ca orice medalie, 
ușurința în a accesa orice, oricând și 
oriunde are și un revers periculos... 
Copiii nu mai bat mingea pe maidan, nu 
mai merg în drumeții sau în Deltă, dar 
manevrează mouse-ul sau tastatura. Însă 
verdele pădurii nu este același cu verdele 

fotografiei pădurii. Descoperirea lumii 
cu propriile simțuri nu poate fi  înlo cui tă 
cu asistentul Google. Este ca și cum, fără 
să avem nevoie, ne cum părăm o cârjă și, 
deși nu ne doare niciun picior, începem 
să ne sprijinim pe ea și să nu mai 
folosim piciorul. În timp, musculatura 
piciorului se atrofiază, iar noi devenim 
dependenți de cârjă. Credeți că Google 
este cel mai bun prieten al omului? Nici 
vorbă! Zâmbetul și socializarea sunt! Iar 
dacă vreți un prieten de nădejde, luați-

le copiilor voștri - și vouă! – un câine și 
explorați împreună parcurile și pădurile.

De asemenea, trebuie să știți că spe-
cialiștii estimează că în câțiva ani, 
depresia va fi cea de-a doua boa lă ca 
răspândire în întreaga lu me după 
bolile cardiovasculare. Oare mergem 
într-o direcție gre șită, sau nu ne 
alocăm suficient timp nouă înșine? 
De ce depresia? Pen tru că trăim în 
suprasolicitare – „stres cronic”  - și ne 
izolăm în cal culator, TV și Facebook. Să 
îți acorzi timp înseamnă să cauți liniș te, 
ordine interioară și bucurie. Să citești o 
carte în fotoliul de acasă și să te uiți la 
televizor doar atât cât să te informezi. 
Multe programe TV și chiar și multe 
filme sunt con struite special pentru a 
genera neliniște. „Atacurile” comerciale 
sunt și  acestea acute. Să „te bați” cu 
depresia înseamnă să stai în ros turi. 
Să cauți bucuria lucrurilor importante 
cu adevărat. Să-ți trăiești viața și să dai 
calitate vieții! Aș adăuga aici nevoia unui 
moment de meditație la scara valorilor 
creș ti ne a Sfântului Apostol Petru: fap ta 
bună, cunoștința, înfrânarea, răb darea, 
evlavia, iubirea frățească și dragostea. 
Fiecare decurgând din cealaltă! 

Grija pentru centrul gândirii
Să îți acorzi timp înseamnă să cauți 
liniș te, ordine interioară și bucurie. 

Să citești o carte în fotoliul de acasă și 
să te uiți la televizor doar atât cât să te 
informezi.

Să „te bați” cu depresia înseamnă să 
stai în ros turi. 

Să cauți bucuria lucrurilor importante 
cu adevărat. 
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CATRENE DE 1 MAI 
MUNCITORESC

LA PĂDURE LA GRĂTARE
După mici, berea-i plăcere
--Obicei de pe la noi—
Unii, amețiți măi vere,
Lasă-n urmă doar gunoi!

FARMECUL LITORALULUI 
ÎN LUNA MAI
Marea-încântă cu-a ei vrajă
--Deși vremea are toane—
Ici și acolo vezi pe plajă
Fete dulci…cu silicoane!

MEGALOMANIA ȘEFULUI
Când ajunge-acolo sus,
Aeru-i rarefiat
Și savanții au dedus
Că-l transformă-n Împărat!

Gențiana Groza

 

IIEPURAȘULE DRAG
Te rog , spune-mi iepuraș,
Din grădină ce poznaș
Ronțăie morcovi, trifoi
Și salată de la noi?

Iepurașule  frumos,
Așa ești de curajos
Că o umbră dacă vezi
Fugi degrabă prin livezi.

Tu urechile ciulești
Și din nou pe fugă ești.
Primul ești, neapărat,
Parcă-ai fi accelerat!

Dar te rog să stai un pic
Că eu nu îți fac nimic,
Ci doresc, măi Urechiță,
Să te mângâi pe blăniță.

Să vii și în curtea mea
Ca să ne jucăm de-oi vrea
De e iarnă, primăvară,   
Ger sau arșiță afară.

Gențiana Groza

Umblă zvonul prin Mizil

Anii au trecut, Julieta
Și-a  cam pierdut silueta
Iar Romeo, tip abil,
Ar fi dus-o la azil…

Violență în politică

Senatori și deputați,
Cetățeni ,,civilizați,,
Delicați, peste măsură,
…Își aplică pumni în gură.

În caz de calamitate

Cum pericolul e mare
--Creierul e valoros—
Aș propune o schimbare:
Mersu-n mâini… cu capu-n jos.

Greutatea ghiozdanului

Mi se spune că sunt mic
Și-o să cresc isteț, voinic
Și de-aceea, mai departe,
Port în spate-atâta carte!

Moto: ,,Un accent pe epigramă” Gențiana Groza
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Cum se numește grupa de dansuri pentru copii
ce s-a înfiinţat de curând la Nürnberg?

80

Câștigătoarea 
concursului din 

numărul trecut este: 

Ana Mirela Puiu- Fürth

Născut pe 1 aprilie

Fiindcă a venit pe lume
Când tot omu-i pus pe glume,
Întâmplare cu folos,
Este sobru… serios!

Cuplu perfect

Se iubesc nespus, nu-i vorbă,
El aspiră, face ciorbă,
Ea nu-l tulbură de fel…
Plimbă-n lesă un căţel.

Etichete la alimente

Poţi găsi în magazine
Mărfuri multe , variate,
Că de toate cele-s pline
...Cu folos...etichetate..

Șoferiţă ,,norocoasă’’

Tare scumpă mi-e nevasta,
Mai ales că la volan,
Din viteză, luna asta,
M-a lăsat fără un ban!

Anotimpul  tare darnic

Mult iubita primăvară
A făcut de ploi, risipă,
Printre flori ascunde iară
Și o porţie de gripă...

Pensionarul fericit

După ridurile frunţii,
Mă mândresc că am mulţi ani,
În prezent nu am nici  funcţii,
Nici prieteni...nici dușmani.

Gabriela Genţiana Groza

Recomandare ,,medicală’’
După ploi diluviene,
Zilele  bacoviene 
Au un singur antidot:
Un șpriţ bun și un compot!

G E N Ţ I G R A M E  în Prier La ora de desen, un copil desena un îngeraș. 
Vine profesorul și zice: 
- Ce desenezi acolo? 
- Un îngeraș! 
- Cu trei aripi? Unde ai mai văzut îngeraș cu trei aripi, copilule? 
- Dar dumneata cu două aripi unde ai văzut? 

- Cum îi merge noului tău frăţior, Popescu?, întreabă învăţătoarea. 
- Lui îi merge foarte bine, dar mă tem că mama are de gând să-l 
vândă. 
- Cum așa? 
- Păi în fiecare zi îl cântărește. 

În Texas, tatăl și fiul. 
- Tăticule, de ziua mea îmi cumperi un pistol adevărat? 
- Ţi-am spus de atâtea ori că nu-ţi permit să ai un pistol adevarat! 
Cine hotărăște în casa asta? 
- Tu hotărăști, tati! Dar dacă aș avea un pistol adevărat... 

O mamă tânără sună la salvare: 
- Alo, copilul meu a mâncat nisip. I-am dat să bea apă. Ce trebuie 
să fac mai departe? 
- Nu-l lăsaţi să se apropie de ciment!

La pediatru, tatăl cu băieţelul de un an: 
- Domnu’ doctor, sunt foarte îngrijorat! Copilul, pâna la vârsta asta, 
încă nu a deschis ochii... 
- Dumneavoastră ar trebui să-i deschideţi! Copilul este chinez.... 

Bunicul: - Nepoate, ţine minte, femeile sunt ca merele, alea fru-
moase nu sunt bune, iar alea bune nu sunt frumoase! 
Nepotul: - Bunicule, dar nu se întâmplă să fie și bune și frumoase? 
Bunicul: - Nepoate, la mere se întâmplă...

- Tată pot să mă uit la televizor? 
- Uită-te liniștit, numai să nu îl pornești! 

- Tată, îmi cumperi, te rog, un mobil hightech 3G cu USB, bluetoo-
th, cu camera video, GPRS și cu aplicatii java și mp3? 
- Fiule, nu te-ai putea droga și tu ca și ceilalţi copii?
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�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

�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.0151-
63684936 seara dupä ora 18.30 

�Vând casã în oraºul Jimbolia, România. Zonã
Centralã, compusã din 5 camere, 2 bãi,2
bucãtãrii,anexe pentru porci ºi pãsãri, magazie
mare,grãdinã. Casa este compartimentatã în aºa fel
încât pot locui 2 familii cu baie ºi bucãtarie separatä.
Preþ negociabil:35000 Euro. Tel: 0040 - 76 150 5924

�Vând casã în oraºul Agnita. Zonã Centralã,
compusã din 4 camere de 110mp. Suprafaþa totalã este
de 1500 m.p. Totul este nou renovat. Preþ: 90.000 Euro.
Telefon: 0911/ 6588352.

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

�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.

�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 dintr-
o 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 ex-
perienþã 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

�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

�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

�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. 076948459LOCURI DE MUNCÃ

Tânãr 35 ani, cu experienþã în domeniul
construcþiilor, amenajãri ºi finisaje

interioare ºi exterioare, îmi ofer serviciile
în domeniu în zona Nürnberg. Telefon:

0160 33 73 128 . Calitate ºi comfort!

Doamnã cu studii psiho-sociologice. Caut
persoane care au nevoie de consultanþã
psiho-socialã, cu sau fãrã dizabilitãþi din
zona Nürnberg/ Erlangen/ Fürth. Sunt

cetãþean român ºi german, vorbesc ambele
limbi bine. Telefon: 0160 33 73 128.

SERVICII

Famile mixtã (sas ºi român) cu 3 copii. Cãutãm locu-
inþã sau casã cu 4-5 camere de închiriat în localitatea
Nürnberg sau împrejurimi. Telefon: 0160 3373128.

IMOBILIARE
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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.

Cântec, joc ºi voie buna cu duetul
VALERIA STOIAN ºi Charly TM

Tel. 0171-404.8002

Talon pentru abonament (valabil pentru Germania)

Nume_______________________________________; 

Prenume ____________________________________;

Adresa ______________________________________

_____________________________________________

Telefon _____________________________________;

Doresc un abonament la ziarul VOCEA TA pentru

6 luni          12 luni

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

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

VR-Bank Nürberg
Konto: DE 70760606180001932497

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

�

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!

Închiriez masã de manichiurã
în atelierul meu cosmetic din

Eibach la o manichiuristã
(specialitate unghii False ºi gel).
Informaþii 0911 64116868  sau

0174 34997052
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�Tânãr 36 ani, caut loc de muncã cu program
întreg. Deþin permis categoria B, disponibilitate de
program prelungit, deplasãri în strãinãtate, în zona
Nürnberg. Informaþii la telefon: 01603373128, dupã
data de 25 Martie sau oricând la numãrul: 0040
0732767686

�Mã numesc Simon Andrei Claudiu ºi împreunã
cu soþia mea cãutãm un loc de muncã în ferme, fabrici
etc. Suntem serioºi. Ne puteþi contacta la n.r de telefon
0040731469084.

�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"

�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.

�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.

DIVERSE

MATRIMONIALE

Cadru farmaceutic din România, cu
experienþã în vânzãri, gestiune, contabilitate

primarã, abilitãþi de utilizare a calculatorului,
MS Office, administrare bazã de date, englezã
avansat, francezã mediu, carnet de conducere
cat. B, doresc angajare ca secretarã/ asistent

manager/ operator calculator/ gestionar/
vânzãtoare/ recepþioner hotel (front desk)/

asistentã personala.  Tlf: + 40722.988.687;  e-
mail: prettydaniola@gmail.com.

Personal Control Calitate. F/B pentru cli-
enþii noºtri cu renume din zona Nürnberg 
Responsabilitãþi:
- Efectuarea de control al calitãþii produselor
- Respectarea procedurii de control
- Cunoaºterea limbii Germane la nivel minim
comunicativ
Nu se percep taxe sau comisioane
Beneficii:
- Contract de munca german
- Asigurare medicalã 
- Asistenta la întocmirea documentelor
necesare
Angajator:
Ballin Personalservice GmbH
Zeltnerstr.3
90443 Nbg
INFO C. Suteu 
Tel:015207913273
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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!

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

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.
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Singurul lunar în limba românã din Germania

www.AsiiRomani.com
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