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“Nimic nu este mai onorabil
decât o inimã recunoscãtoare.” –
Seneca

Recunoºtinþa este o virtute,
un sentiment nobil, o exprimare
a credinþei noastre ºi o formã de
bucurie ca rãspuns la bunãvoinþa
lui Dumnezeu faþã de om prin
toate darurile Sale. Sã nu uitãm
cã tot ceea ce avem este un dar! 

Darul Creatorului este viaþa
noastrã precum ºi tot ceea ce
suntem sau avem. El încã ne þine
în mâinile Sale ºi, ca un Tatã
grijuliu, dã mereu binele celor
ce-L iubesc. Astfel cã pentru
fiecare nouã zi putem mulþumi
lui Dumnezeu, iar diversele
situaþii ale vieþii pot fi
oportunitãþi de a-L lãuda pentru
purtarea Lui de grijã, pentru
binefacerile ºi implicarea Lui în
viaþa noastrã, mulþumindu-I
”totdeauna pentru toate”
(Efeseni 5, 20), cãci Lui Îi
datorãm totul.

Cu toate acestea trãim
vremuri în care recunoºtinþa
tinde sã devinã asemenea florii
de colþ, rarã ºi aleasã, un
monument al naturii (umane) pe
cale de dispariþie. Omul este
adesea tentat sã nu fie
recunoscãtor…Suntem mai
mereu nemulþumiþi de viaþa
noastrã, de condiþiile în care
trãim ºi aºteptãm momentul în
care sã primim ºi noi bucuria la
care suntem chemaþi, dar cãtre
care nu ºtim sã ne îndreptãm…
Lipsa de recunoºtinþã a omului
faþã de Dumnezeu este o dovadã
de mândrie, nepãsare, neglijenþã. 

ªi pe vremea Mântuitorului

recunoºtinþa autenticã se regãsea
undeva pe la 10%, cãci doar
unul din cei zece leproºi s-a
întors sã îºi exprime recunoºtinþa
pentru vindecarea sa, slãvind pe
Dumnezeu ºi închinându-i-Se
(Luca 17,  12-19). Ceilalþi nouã
nu-ºi aratã recunoºtinþa, chiar
conºtienþi fiind de puterea
tãmãduitoare a Mântuitorului.

Totuºi, sunt atâtea motive ca
ºi îngerii, ºi oamenii, ºi toatã
creaþia, sã fie recunoscãtori faþã
de Dumnezeu. Dacã îngerii care
au rãmas ascultãtori ºi firea
necuvântãtoare, sunt ºi rãmân în
veºnicã recunoºtinþã, omul ar
avea motiv în plus sã fie
recunoscãtor. Recunoºtinþa este
pânã la urmã singurul lucru
vrednic de omul creat dupã
chipul lui Dumnezeu.
Recunoºtinþã pentru Acela care
ne-a dat viaþa fizicã, dar care ne-
a dãruit viaþa veºnicã prin
credinþa în Domnul Iisus
Hristos.

În Biblie gãsim în repetate
rânduri îndemnul de a fi
recunoscãtori: ”Bine este a lãuda
pe Domnul ºi a cânta numele
Tãu, Preaînalte” se spune în
Psalmul 91, 1. Apostolul Pavel
ne-a îndemnat ºi el: ”Cântaþi în
inimile voastre lui Dumnezeu,
mulþumindu-I, în psalmi, în
laude ºi în cântãri duhovniceºti.”
(Coloseni 3,16).

Recunoºtinþa e cea care te
face fericit. Oamenii recu-
noscãtori ºi buni sunt mai
fericiþi, mai puþin deprimaþi, mai
puþin stresaþi ºi mai multumiþi cu
viaþa ºi relaþiile lor sociale…
Oamenii care ºtiu sã fie
recunoscãtori ºi care ºtiu Cui
trebuie mereu sã-I mulþumeascã,
sunt niºte oameni puternici,
energici ºi atenþi.

Recunoºtinþa nu este doar o
recunoaºtere ºi mulþumire a
darurilor primite, ci ºi o premisã
pentru cele viitoare; ea ne repune
în legãturã cu Tatãl Ceresc ºi Îi

mãreºte Lui raza de acþiune în
vieþile noastre. Un simplu
”Mulþumesc” va aduce mereu
binecuvântãri nebãnuite. Sfântul
Isaac Sirul spunea cã ”cea care
cãlãuzeºte darurile spre om este
inima ce se miºcã spre
mulþumire neîncetatã”. Fiecare
zi va fi o cãutare de comori, dacã
ºtim sã fim recunoscãtori.

Aceastã virtute, recunoºtinþa
aºterne în sufletul celui ce o are
pace, liniºte ºi mulþumire. Cel
care ºtie sã-I mulþumeascã lui
Dumnezeu pentru fiecare razã
de soare, acela nu are timp
pentru tânguiri ºi proteste în faþa
grijilor vieþii. A fi recunoscãtori
faþã de Dumnezeu înseamnã mai
întâi a ne recunoaºte starea
noastrã de fiinþe create de
Dumnezeu. Înseamnã sã
recunoaºtem cã nu suntem
aruncaþi în lume de o întâmplare
oarbã, ci cã suntem creaturi alese
ale lui Dumnezeu, care ne-a
încredinþat sã-I purtãm chipul ºi
sã ne ridicãm spre desãvârºire,
pânã la asemãnarea cu El.
Dumnezeu a dat astfel un
conþinut ºi o valoare nepreþuitã
existenþei noastre. El este Izvorul
puterilor, al pãcii ºi al bucuriilor,
al nãdejdilor ºi al certitudinilor
noastre. Fãrã El, viaþa noastrã ºi
totul s-ar surpa în nimicnicie.
Doar recunoºtinþa poate trezi în
noi actul iubirii faþã de
Dumnezeu ºi faþã de oameni.

Recunoºtinþa se învaþã atât
din Sfânta Scripturã ºi Sfânta
Tradiþie, cât ºi din graiul
fãpturilor necuvântãtoare,
deoarece toate lucrurile în care

Cel de Sus a revãrsat o picãturã
din bunãtatea Sa se aratã
mulþumitoare Ziditorului lor:
Ploaia ce se revarsã din nori ca
sã adape pãmântul iarãºi se
înalþã în vãzduh… Grãuntele ce-
a fost sãdit în pãmânt se ridicã
spre soare în rod înzecit…Florile
câmpului îºi aratã recunoºtinþa
prin valurile de parfumuri cu
care înmiresmeazã
cerul…Pãsãrile, din zori ºi pânã-
n noapte, îl laudã pe
Atotputernicul prin cântãrile lor
minunate…Soarele ne aminteºte
de cãldura iubirii lui Dumnezeu
- rãsãritul ºi apusul soarelui ne
reveleazã frumuseþea ºi
splendoarea naturii Sale
divine…Imensitatea spaþiului ne
vorbeºte de nemãrginirea Lui.
Chiar ºi animalele sunt
recunoscãtoare; Sfântul
Gherasim a scos un ghimpe din
laba unui leu, care l-a slujit apoi
pe sfânt pânã la sfârºitul vieþii.

Dragi cititori sã pãstrãþi
mereu în conºtiinþa dumnea-
voastrã sentimentul de
recunoºtinþã ºi atunci fiecare zi
va deveni una de bucurie ºi de
încântare! ”Daþi mulþumire
pentru toate, cãci aceasta este
voia lui Dumnezeu, întru Hristos
Iisus, pentru voi.”(1Tesaloniceni
5, 18)!

Sunt recunoscãtoare pentru
toþi oamenii profunzi care citesc
acest articol ºi care îºi amintesc
timp de câteva minute pentru
câte lucruri minunate pot fi
recunoscãtori Celui ce toate le
poate!

Adriana-Lucia Ciugudean

Calea de acces cãtre Tatãl Ceresc – RECUNOªTINÞA

Stimaþi cetãþeni,
vã reamintim faptul cã, din

15 mai 2017, noul program de
lucru cu publicul va fi

urmãtorul:
Luni - Vineri:
08.00 - 13.00 - preluare acte

(8.00-11.00 eliberare titluri de

cãlãtorie)
13.00 - 14.00 – ridicare

documente
De asemenea, vã reamintim

faptul cã existã posibilitatea de
a efectua plata taxelor consulare
cu mijloace electronice (la
consulat, prin POS, cu card de

debit/EC-Karte).
CONSULATUL

GENERAL AL ROMÂNIEI
în München

Informaþii utile cu privire la modificarea programului de lucru ºi plata taxelor consulare



Astfel, apa se supune forþei
gravitaþionale, care, dupã cum se
ºtie, are sensul statornic de
acþiune spre centrul Pãmântului.
Dar neputând strãpunge crusta
pentru a urma imperativa chemare
a verticalei gravitaþionale, ea se
scurge la vale, adicã pe direcþia
celei mai mici rezistenþe, înspre
þinta ei concomitent fireascã ºi
idealã.

Fiind parte a naturii, omul la
rândul lui îºi cautã împlinirea
(mulþumirea trupeascã ºi
desãvârºirea spiritualã) pe direcþia
minimei rezistenþe, aºa încât, ne
înºtiinþeazã gânditorul P.P.
Negulescu în tratatul Destinul
omenirii (Fundaþia pentru
Literaturã ºi Artã „Regele Carol
II”, Bucureºti, 1939), „concepþia
de care vorbim a fost introdusã în
fizicã de Maupertuis, a fost
utilizatã în matematicã de Euler ºi
Lagrange ºi e cunoscutã azi în
calculul infinitesimal sub forma
«integralei hamiltoniene»”. To-
todatã, prezentã în moralã ºi
esteticã, ba chiar ºi în filologie,
unde cu ajutorul ei se explicã
evoluþia foneticii, respectiva
concepþie oferã filosofiei o foarte
interesantã justificare a libertãþii
(„Libertatea permite cheltuiala
cea mai micã de credinþã pentru
cel mai mare rezultat”), iar în
viaþa societãþilor omeneºti, ea se
constituie în calea schimbãrilor
lente pânã la insesizabil, care „se
pot realiza fãrã sforþãri prea mari
ºi fãrã perturbãri prea adânci”...

Indiscutabil cã politica,
activitatea eminamente umanã pe
care Lenin o va defini ca forma
concentratã a economicului, este
principala responsabilã de
schimbãrile survenite în societate
(monarhie absolutã, dictaturã,
regim constituþional, monarhie
sau republicã parlamentarã etc.),

toate jocurile politice reflectându-
se ca într-o oglindã în nivelul de
trai al tuturor cetãþenilor.

Iatã de ce, din „foamea
milenarã” a maselor de truditori
dupã o viaþã mai îndestulatã, au
apãrut acele miºcãri sociale de
amploare, bunãoarã aºa ca revolta
englezilor din anul 1688 ºi cea a
francezilor din 1789, cãrora ni se
pare potrivit sã le spunem
revoluþii.

N.B. Afirmaþia de mai sus
necesitã urmãtoarele douã
precizãri:

1) Cele ai frecvente schimbãri
de macaz politic (de pildã,
Octombriada bolºevico-ruseascã
ºi Decembriada alogeno-
româneascã) nu sunt la urma
urmei, ne informeazã Curzio
Malaparte în Tehnica loviturii de
stat (Editura Nemira, 1996), decât
veritabile tehnici insurecþionale
pentru preluarea puterii, care
izbutesc fie sub presiunea cau-
zelor interne (starea dezastruoasã
a economiei ºi a vieþii cetãþenilor,
abuzurile sistematice ale câr-
muitorilor, trãdarea, corupþia etc.),
fie graþie conjuncturii interna-
þionale favorabile (implicarea
francmasoneriei, respectiv înþe-
legerile dintre pãpuºarii planetari,
precum cele de la Ialta ºi Malta),
fie prin acþiunea conjugatã a celor
douã componente (cazul
României ceauºiste), desigur, cu
largul sprijin al serviciilor secrete
interne ºi externe. Cu toate astea,
înfãptuitorii ºi beneficiarii acestor
lovituri de stat sau de palat (Ion
Ilici Iliescu, bunãoarã), þin cu tot
dinadinsul sã le numeascã
revoluþii. Tocmai pentru a-i putea
conferi Decembriadei acest rang,
cãzãtura bolºevicã Silviu Brucan
a pledat din rãsputeri pentru
împuºcarea cuplului Ceauºescu...

2) Gânditorul Petre Þuþea, cu

a cãrui opinie sunt întru totul de
acord, considerã cã singura
revoluþie din istoria omenirii este
aceea înfãptuitã de Mântuitor! De
ce? Din simplul motiv cã
adevãrata revoluþie presupune în
primul rând un real progres
moral-spiritual al omului ºi abia
pe urmã schimbarea condiþiilor
sale materiale de viaþã. Este
adevãrat cã ceea ce obiºnuiesc
istoricii sã numeascã revoluþii
politice ºi industriale, au dus pânã
la urmã la schimbarea coajei
materiale a vieþii pãmântenilor, cu
dezastrele aferente nechibzuinþei
ºi necumpãtãrii: poluare, risipã,
neliniºte, boli neiertãtoare. Dar tot
atât de adevãrat este cã „egoismul
ºi cruzimea au fãcut, orice ar zice
optimiºtii, progrese de netãgã-
duit” (P.P. Negulescu).

Prin strãduinþa progresiºtilor
ºi sub presiunea diverselor
miºcãri sociale, în plan politic s-a
trecut de la regimul constituþional
la votul universal ºi parla-
mentarism. Oamenii cu scaun la
cap nu numai cã sunt des-
cumpãniþi de un atare vot
eminamente cantitativ, dar, întru
remedierea acestei anomalii
(votul eruditului egal cu al
analfabetului), vin cu propuneri
de felul urmãtor: Da, toþi cetãþenii
au dreptul sã voteze într-o
democraþie mai mult sau mai
puþin aparenþialã, însã mult mai
bine ar fi ca voturile sã nu aibã
aceeaºi greutate!

Pretutindeni în lume, iar în
România postdecembristã cu atât
mai abitir, popularitatea candi-
datului este singurul criteriu dupã
care se conduce parlamenta-
rismul. Altfel spus, necuºerul
proces politic de smulgere a
voturilor de la alegãtori prin
promisiuni bine ticluite ºi în
proporþie  covârºitoare neonorate.

Atâta doar cã popularitatea nu
coincide întotdeauna nici cu
mintoºenia, nici cu competenþa ºi
nici cu corectitudinea aspirantului
la funcþii în stat. Ba de cele mai
multe ori, fapt care a devenit o
regulã în România postde-
cembristã, lucrurile stau taman pe
dos: Cu cât ipochimenul este mai
corupt, însã mai neobrãzat ºi mai
abil, ceea ce în limbajul
politrucianist postdecembrist se
traduce prin „mai descurcãreþ ºi
mai de nãdejde pentru clan ori
formaþiune politicã”, cu atâta
sporesc ºansele acestuia de
cãþãrare pe scara socialã ºi de
cãpãtuire!

Cãci asta-i implacabila logicã
a nelegiuirii legalizate acolo unde,
printr-un Parlament doldora de
penali efectivi (nemaivorbind de
cei în devenire), zi de zi ºi ceas de
ceas se face dovada cã peºtele de
la cap se împute ºi atunci când
chiar Curtea Constituþionalã se
face de râsul lumii cu manevrele
ei, doar-doar Liviu Dragnea, un
penal cu patalama la mânã, va
izbuti sã ocupe pe bune fotoliul de
prim ministru, care pe ne-bune tot
lui îi revine în momentul de faþã,
ºi – de ce nu? – pentru a-ºi putea
pregãti din timp rampa de lansare
spre Cotroceni...

Tot în tratatul Destinul
omenirii, P.P. Negulescu ne
prezintã carenþele de cãpetenie ale
politicianului în general, ale
parlamentarului în special:
demagogia ca sora mai ºcolatã ºi,
ca atare, mai ipocritã a minciunii
(Nu susþinea fariseul de
Talleyrand cã „Omului nu i-a fost
dat cuvântul decât ca sã-ºi
ascundã gândul”?), egoismul
individual ºi colectiv al celor care
se servesc de democraþie, dar
pretind cu neruºinare cã o servesc
pe ea, ºi oportunismul. O, despre

oportunismul românesc, care
reflectã atât nedemnitatea laºitãþii
cât ºi pe cea a ambiþiei
linguºitoare, ºi care în
postdecembrism a îmbrãcat haina
de mãscãrici politic a traseismului
sfidãtor-înfloritor, se poate scrie
mult ºi bine! Vorba ceea: Câinii
latrã, caravana trece...

Cu binecunoscuta-i eleganþã
în exprimare, Negulescu înþelege
prin oportunism „atitudinea atâtor
oameni, care nu sunt lipsiþi de
calitãþi, dar sunt lipsiþi de
convingeri”, toþi oportuniºtii
cultivând „cu o adevãratã pasiune,
evoluþionismul politic”. Un
evoluþionism, adaugã el, care prin
alianþele înjghebate, face ca
puterea legislativã sã se substituie
puterii executive, aºa încât,
arogându-ºi prea multe drepturi,
ea exercitã o veritabilã dictaturã
„mai mult sau mai puþin
deghizatã”.

Într-un asemenea climat esen-
þialmente nedemocratic, precum
cel din România postdecembristã,
aproape cã-i firesc pentru grosul
cetãþenilor ca adevãrata putere sã
fie în mâinile murdare ale majo-
ritãþii parlamentare, iar preºe-
dintele ales sã devinã „executorul
orb ºi pasiv” al respectivei
majoritãþi, fãrã posibilitatea de-a
fi arbitru în disputele dintre
partidele politice, adicã taman
ceea ce aºteaptã alegãtorii de la el,
în schimb, înzestrat de Constituþia
noastrã anapoda cu toate cele
necesare unui simplu „maestru de
ceremonii”. Da, cãci România nu
este nici republicã parlamentarã ºi
nici pe departe una pezidenþialã,
însã – prin atotputernica vrere a
nevrednicilor ei cârmuitori - þine
morþiº sã rãmânã în continuare
patria democraþiei originale de tip
iliescian.

George PETROVAI
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Tirania majoritãþii parlamentare
Toate lucrurile, fenomenele ºi procesele din

naturã, nu numai cã urmeazã în chip
instinctiv-existenþial legea generalã a

cauzalitãþii (cu excepþia Cauzei acauzate,
tot ce existã în lumea vãzutelor ºi

nevãzutelor se datoreazã cauzei, respectiv
cã în condiþii identice, aceleaºi cauze

produc întotdeauna aceleaºi efecte), dar ele
îºi cautã împlinirea ca entitãþi pe direcþia

minimei rezistenþe.
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O nouã zi, aceeaºi localitate,
Mumbai, dar o nouã Indie. 

Ne-am trezit dis de dimineaþã,
cu toate cã ceasul trebuia sã sune pe
la ora 8:30. Nici 7:00 nu era, iar noi
aveam ochii mari. Am tendinþa de a
mã gândi mereu cât e ceasul în
Germania la ora aia! Ei bine, daþi în
urma 4 ore ºi jumãtate ºi veþi afla! 

Mã minunez cât de repede ne-
am adaptat la noul fus orar, inclusiv
piticul nostru! Am luat un mic
dejun copios ºi aºa cum am stabilit
cu taximetristul nostru, la 10:30 ne-
am întâlnit în faþa hotelului.

Înainte de a ne vedea cu el, am
asistat în curtea special amenajatã a
hotelului la prima petrecere de
Holi. Astãzi este sãrbãtoare!
Principala zi de Holi, denumitã ºi
Dhuli Vandana în sanscritã,
precum ºi Dhulheti, Dhulandi sau
Dhulendi, este sãrbãtoritã de
oameni prin aruncarea de pulberi

colorate ºi de apã coloratã unii în
alþii.

Focurile de tabãrã se aprind cu
o zi înainte, zi denumitã Holika
Dahan (arderea de Holika) sau
Chhoti Holi (micul Holi). Rugurile
sunt aprinse în amintirea evadãrii
miraculoase a tânãrului Prahlad
realizatã când demona Holika, sora
lui Hiranyakashipu, l-a dus prin foc.
Holika a ars, dar Prahlad supus
credincios al zeului Vishnu, a
scãpat nevãtãmat din cauza
credinþei sale nestrãmutate.

Holika Dahan este denumit ºi
Kama Dahanam în sudul Indiei.
Aºa cã am primit prima ”porþie” de
culori pe ziua în curs, numai bine
pentru a ne integra în ceea ce va

urma. Totul bine ºi frumos, chiar
dacã puºtiului nu prea i-a plãcut
ideea de a fi murdãrit pe faþã ºi
haine!

Am plecat punctuali spre a
descoperi o nouã Indie. Prima
oprire, a fost la un templu (ºoferul
nostru a vãzut cã sunt atrasã de
cultura lor ºi m-a tot plimbat prin
mai toate templele importante din
oraº).  

Apoi ne-a întrebat
dacã dorim sã vedem o
petrecere de Holi. Chiar
eram curioºi sã vedem
cum se desfãºoarã! A dat
un telefon, a vorbit ceva
unde noi nu am înþeles
nimic,  iar câteva minute
mai târziu ne-am oprit
într-un cartier (mai târziu
am aflat cã cel care
organizase petrecerea era
fratele lui) ºi era încântat
sã aibã musafiri. 

Cum am ajuns acolo,
ne-au întâmpinat toþi de
parcã eram din familiile
lor.. Clar cã ne-au mânjit
cu prafuri din cap pânã în
picioare, de la mare la
mic. Ne-au dat sã bem o
bãuturã tradiþionalã (care
nu ne-a plãcut pentru cã
era iute ºi bine am fãcut,
deoarce aveam sã aflu
seara târziu cã acea
bãuturã era fãcutã cu
marijuana ºi cã în aceastã
zi este singura datã când
acest lucru este legal
admis în India ). Nu mai
pun la calcul cã dacã

reuºeam sã beau tot paharul, cred cã
dansam ºi cântam mai ceva decât
ei. 

Dupã aceastã oprire de neuitat
am mai vizitat câteva temple ºi ne-
am îndreptat spre cartierul sãracilor.

Am decis sã nu ieºim din maºinã,
ºoferul explicându-ne cã azi fiind
sãrbãtoare, majoritatea de acolo
sunt sub influenþa bãuturilor
alcoolice ºi nu vrem sã avem
surprize!

Am vizitat astfel cartierul din
maºinã, la mers încet. La ieºirea din
cartier unde era totul un pic mai
liniºtit a oprit maºina ºi m-a însoþit
sã fac câteva fotografii în direct,
chiar în miezul unei petreceri cu
ocazia sãrbãtorii de Holi.

Doar un lucru pot spune cã am
rãmas uimitã cum pot trãi unii
oameni. Cum au o toaletã la câteva
zeci de case ºi ce e mai ciudat, e
faptul cã sunt mulþumiþi cu ceea ce
au. Muncesc zilnic, au ateliere de
prelucrarea pielii, reciclarea
plasticului ºi a hârtiei.

Dharavi Slum este una dintre
cele mai mari malahale din Asia,
poziþionatã geografic chiar în
mijlocul capitalei finaciare a Indiei
- Mumbai. Acest loc este considerat
ca fiind acasã pentru aproape un
milion de oameni, ºi are o densitate
de 10 ori mai mare decât restul
oraºului Mumbai. 

M-am uitat în Germania la mai
multe documentare care descriau
acest loc, dar pot afirma cã ”viaþa
bate filmul”! Mai ºtiu cã unele
persoane din conducerea oraºului
au spus cã acolo aºa va rãmâne!

Deja este o parte a ”imaginii”
din Mumbai. O parte chiar turisticã
ºi cã mulþi turiºti, atunci când vin
aici vor sã ajungã în Dharavi. 

Am plecat un pic cu un gust
amar. Mi-ar fi plãcut sã intru un pic
în interiorul mahalalei, dar eram
conºtientã cã suntem supuºi unor
pericole, mai ales cã aveam cu noi
ºi copilul. Poate cu altã ocazie!

Am plecat mai departe.
Urmãtoarea oprire, Poarta Indiei ºi
Hotelul Taj Mahal. Cine nu a auzit

de ele!? Acolo, sute sau poate chiar
mii de oameni! Poliþie multã,
controale destule ºi mulþi oameni
curioºi! 

De când am ajuns în India,
acum am simþit pentru prima datã
ochii curioºi ai celor de aici. Toþi,
iar când spun asta, nu exagerez
deloc, erau cu privirile þintuite pe
cãruciorul meu. Nu am ºtiut ºi nici
nu ºtiu ce îi fascina la noi. Faptul cã
suntem cu un copil atât de mic sau
cãruþul roºu, care îl cãra pe pitic!?

Ochi curioºi ºi mâini
îndrãzneþe! Mulþi veneau ºi voiau
sã punã mâna pe capul lui, pentru a-

l mângâia. Nu le-am permis, cel
puþin, nu la toþi! La un moment dat,
chiar copilul nostru a decis cã e mai
bine ºi confortabil pentru el dacã stã
în cãruþ acoperit tot, trãgându-ºi
protecþia solarã a cãruþului pânã la
nivelul picioarelor. 

Oricum, îi prindea bine!
Temperatura era aproape de 40 de
grade. La un moment dat, unii
indieni ne-au tras lângã ei sã facem
fotografii. Pãreau mai încântaþi de
noi, decât de Poarta Indiei. Aºa am
fost pe post de mascotã pentru mai
mulþi dintre ei, pentru mai multe
minute!

Am observat cum mulþi îºi
îndreptau aparatele de fotografiat
sau telefoanele spre noi! La un

moment dat, le-am ºi zâmbit, ”ca sã
dau cât mai bine în pozã”. 

Am ”scãpat cu bine” din toatã
agitaþia asta ºi am pornit spre
magazinele cu suveniruri din zonã.
Aici, altã distracþie! Am fãcut
câteva cumpãrãturi, desigur
negociind aproape la sânge, chiar
dacã pânã la sosirea ºoferului
nostru mai erau aproximativ 40 de
minute bune, am profitat de acest
timp ºi am cumpãrat suveniruri. 

A venit la ora stabilitã, dar cât
timp l-am aºteptat, câþiva cerºetori
ºi-au fãcut prezenþa în jurul nostru.
Am cãutat prim buzunare câþiva

bãnuþi ºi le-am dat. Un puºti de
vreo cinci ani insista sã îi dau
îngheþata fiului meu. L-am
”momit” cu câteva bomboane
nemþeºti ºi a plecat bucuros mai
departe, dar nu înainte de a încerca
sã îl mângâie pe al meu pitic. I-am
spus sã-l lase în pace ºi a fãcut-o!
Eram deja dupã o zi în care zeci,
poate chiar sute de persoane
curioase au tot încercat sã îl atingã
pe copil. Eram deja obosiþi ºi nici
mãcar nu mai aveam puterea de a
spune ceva...

Ziua nu s-a terminat aici. Au
urmat grãdinile suspendate,
construite pe rezervorul de apã al
oraºului Mumbai ºi în cele din
urmã cu un alt templu, unde am
avut ocazia de a asista la o nouã
ceremonie de venerare a zeilor. 

Mã fascineazã modul lor de a
se manifesta ºi a se ruga. Un lucru
nemaipomenit! 

O zi lungã, dar în acelaºi timp
minunatã! Ne-am rezervat seara la
un mall, unde am mâncat ceva
asiatic, apoi liniºte totalã în camerã. 

Mâine ne aºteaptã alte surprize.
Mergem pe Insula Elefanta. Dar
despre asta vorbim data viitoare! 

Ionela van Rees- Zota

Incredibila Indie - Mumbai - partea a 3-a - Curiozitãþi... 
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Ambasada Germaniei la Bucureºti a
hotãrât sã prelungeascã pânã la 1
septembrie 2017 termenul limitã de
predare pentru lucrãrile participante la
premiul special „25 de ani de la semnarea
Tratatului de prietenie – o privire spre
trecut ºi viitor”. Prin intermediul
premiului special vor fi distinse creaþii
publicistice remarcabile din presa
româneascã – fie din cotidiene,
sãptãmânale, din mass-media regionalã
ºi supraregionalã, din presa scrisã, online
sau din radio ºi televiziune – care
contribuie la o mai bunã înþelegere a
relaþiilor româno-germane.

Pot participa jurnaliºtii profesioniºti
(liber-profesioniºti sau angajaþi), cu
domiciliul principal în România. Sunt
admiºi ºi autorii care au participat deja în
acest an la celelalte categorii ale
premiului mass-media. Sunt excluse
contribuþii cu conþinut explicit publicitar.

Materialele înscrise în concurs
trebuie sã fi fost publicate/difuzate ca
materiale individuale în intervalul
01.04.2016 - 31.08.2017 ºi trimise la
Ambasadã pânã la 01.09.2017. Acestea
pot fi trimise în format tipãrit (print/
online) sau pe suport electronic de date

USB sau DVD (TV/Audio) împreunã cu
un CV al autorului/autorilor. Vor fi luate
în considerare atât proiectele trimise
personal cât ºi cele nominalizate de cãtre
terþi.

Vã rugãm sã trimiteþi materialele dvs.
prin poºtã la:

Ambasada Republicii Federale
Germania

Pr-11 / Anca Vasas
Str. Cpt. Av. Gh. Demetriade 6-8
011849 Bucuresti
Câºtigãtorul va fi selecþionat de cãtre

un juriu independent, format din trei
membri. Un reprezentant al Ambasadei
Republicii Federale Germania în
România va sta la dispoziþia juriului
pentru întrebãri concrete legate de
Republica Federalã Germania, fãrã a fi,
însã, membru cu drept de vot al juriului.

Premiul constã în bani, în valoare de
500 de euro.

Pentru întrebãri vã puteþi adresa
Secþiei de presã ºi relaþii publice din
cadrul Ambasadei Republicii Federale
Germania la Bucureºti (e-mail: pr-
11@buka.auswaertiges-amt.de , Tel.:
021 - 202 98 30).

Ambasada Germaniei Bucureºti

Premiul mass-media al Ambasadei Germaniei la
Bucureºti cu prilejul aniversãrii a 25 de ani de la
semnarea Tratatului de prietenie româno-german

Psihologul Andra Tãnã-
sescu: “Nu existã moment în
care sã nu comunicãm ceva.
Poziþia corpului trãdeazã adesea
limbajul verbal”

Un studiu din anii ’70,
realizat de Dr. A. Mehrabian,
valabil pânã în zilele noastre,
aratã cã, în procesul nostru de
comunicare cu cei din jur, doar
7% reprezintã limbajul verbal, la
care se adaugã 38%
comunicarea paraverbalã
(variaþii ale vocii, intonaþia,
viteza cu care vorbim, pauzele
etc.). Cel mai mare procent,
55%, îl reprezintã limbajul non-
verbal, în principiu fiind vorba
de limbajul trupului.

În opinia psihologului Andra
Tãnãsescu, oamenii au tendinþa
de a se focusa pe cuvinte, pe
informaþiile articulate pe care vor
sã le transmitã, încât nu iau în
considerare cã anumite pãrþi ale
corpului lor îi contrazic. “Aceastã
discrepanþã majorã între ceea ce
spune gura ºi ce transmite corpul
s-a acutizat în epoca Facebook,
deoarece oamenii ºi-au pierdut
din antrenamentul comunicãrii
faþã în faþã. Oamenii au uitat sã
transmitã emoþii reale, au uitat cã
în întreg procesul de comunicare,
corpul nostru ne confirmã sau ne
infirmã cele transmise.
Îngrijorãtor este faptul cã
oamenii au uitat chiar ºi de
importanþa comunicãrii

paraverbale. Mulþi nu reuºesc sã-
ºi adapteze tonul vocii la
contextul social, vorbesc mult
prea lent sau, dimpotrivã, mult
prea repede, prea tare sau prea
încet. Din cauza acestor
inadvertenþe, oamenii nu se mai
înþeleg unii cu alþii faþã în faþã, iar
acest lucru poate duce la
irascibilitate din partea ambelor
pãrþi sau chiar la certuri”, afirmã
psihologul Andra Tãnãsescu.

Braþele ºi picioarele
“vorbesc” mai mult ca noi

Existã cel puþin 6 poziþii ale
corpului la care sã fim foarte
atenþi atunci când vorbim cu o
persoanã. Dacã vom fi mai atenþi
la posturile pe care le adoptãm
atunci când purtãm o conversaþie
cu o altã persoanã, vom observa
imediat cã acea persoanã devine
mai receptivã, mai interesatã ºi
mai deschisã în raport cu noi.

1. Braþele încruciºate la
piept. Atunci când persoana cu
care vorbeºti îºi încruciºeazã
braþele la piept înseamnã, de cele
mai multe ori, cã persoana cautã
la un nivel inconºtient sã se
protejeze ºi foloseºte braþele pe
post de scurt. “Modul în care îºi
încruciºeazã braþele precum ºi
momentul din discuþie în care o
face poate determina cauza
pentru care cealaltã persoanã
adoptã aceastã posturã. Cele mai

întâlnite motive pentru care
oamenii îºi încruciºeazã braþele
la piept sunt: nesiguranþa sau
neîncrederea în sine, reticenþã
sau reþinere în exprimarea
emoþiilor, invadarea spaþiului
personal ºi nevoia de protejarea a
acestuia, plictisealã sau ostilitate
(atunci când braþul dominant
este cel drept)”, explicã
psihologul Andra Tãnãsescu.

2. Mâinile în buzunar.
“Atunci când persoana cu care
suntem în dialog îºi bagã mâinile
în buzunar, poate fi de asemenea
un semn de nesiguranþã ori un
semn de ruºine. În funcþie de
context ºi de modul în care este
fãcut acest gest, poate fi privit ºi
ca un gest de disponibilitate
sexualã, mâinile acþionând ca
niºte indicatoare cãtre organele
sexuale”, crede specialistul.

3.Braþele deschise, relaxate.
“Atunci când observãm o
persoanã cu braþele relaxate, pe
lângã corp, acesta este un semn
cã persoana se simte relaxatã,
confortabilã, fiind în majoritatea
cazurilor un indicator al unei
persoane calme ºi deschise.
Îmbinatã cu o posturã dreaptã
(spatele drept, pieptul în faþã,
privirea ridicatã), aceasta poate
indica faptul cã persoana este
încrezãtoare ºi sigurã pe sine”,
declarã psihologul.

4. Picioarele strânse, lipite
sau încruciºate. “La fel ca în

cazul braþelor încruciºate, ºi în
cazul picioarelor lipite, strânse
sau încruciºate, persoana simte
nevoia de a se proteja. Aceastã
protecþie poate sã fie un indicator
al nesiguranþei sau al
neîncrederii în sine, ori al
senzaþiei de pierdere a controlul,
din teamã, etc”, spune Andra
Tãnãsescu.

5. Picioarele întinse,
încruciºate sau drepte. “Atunci
când observãm o persoanã
aºezatã cu picioarele întinse ºi
încruciºate, poate însemna cã
acea persoanã se simte nesigurã
ºi încearcã sã mascheze acest
lucru adoptând o poziþie care
pare relaxatã. Dacã îºi þine
picioarele întinse în faþã, dar fãrã
sã le încruciºeze, atunci persoana
cautã sã îºi mãreascã spaþiul pe
care îl ocupã ºi astfel dominã
prin poziþie si printr-o atitudine
relaxatã. În funcþie de situaþie ºi
context, aceastã poziþia chiar
poate fi într-adevãr ºi o dorinþã
de relaxare dupã o zi lungã,
persoana în cauzã cãutând sã se
odihneascã într-o poziþie
comodã, lejerã”, explicã
specialistul.

6. Picioarele relaxate, cu
tãlpile pe podea. ”În majoritatea
cazurilor, acest tip de poziþie o
adoptã persoanele sigure,
încrezãtoare, optimiste ºi
deschise. De asemenea, o
persoanã care stã în acest fel, ºtie

ce are de fãcut, cum sã o facã ºi
este conºtientã de propriile forþe
ºi capacitãþi. Cunoaºte modul în
care poate sã acþioneze ºi mai
mereu reuºeºte sã gãseascã o
soluþie sau o cale pentru a duce
lucrurile la bun sfârºit”, conchide
psihologul ºi trainerul Andra
Tãnãsescu.

Andra Tãnãsescu, vice
preºedinte al Asociaþiei
”Generaþia Iubire” este Psiholog
ºi Trainer NLP. A urmat studiile
în psihologie, având formarea în
terapie de cuplu ºi familie.
Având experienþã ca instructor
de dans ºi fiind atrasã de
conexiunea dintre minte, emoþii
ºi corp, urmeazã o formare în
terapia prin dans ºi miºcare.
Dupã câþiva ani de experienþã în
training ºi susþinerea evenimen-
telor 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

Cele 6 poziþii ale corpului care “vorbesc”



Joi 20 aprilie 2017 a avut loc
o amplã manifestare culturalã în
Sala Mare a Primãriei
municipiului Turda. În acest
cadru s-a vernisat ºi Primul Salon
Internaþional de Mail-Art, Turda,
România 2017.  Acesta a fost
organizat de Casa de Culturã
Turda, Societatea Culturalã
,,Filarmonia” Turda, Radio Tv
Unirea, Austria bineînþeles sub
auspiciile ºi cu acordul Primãriei
ºi a Consiliului Local Turda. 

Cu prilejul Zilei Interna-
þionale a Artei sãrbãtoritã pe data
de 14 aprilie s-a organizat pentru
prima datã acest salon
internaþional, cu dorinþa de a face
o punte de comunicare, chiar prin
intermediul creaþiei, între artiºti
români ºi artiºti strãini. Fiind la
început de drum, am primit
lucrãri numai din douãsprezece
state, dar sperãm ca la viitorul
salon organizat în 2018 sã
participe mai mulþi  artiºti.
Fiindcã am fãcut parte din echipa
de organizare, mãrturisesc sincer
cã intenþia a fost ºi de a promova
acest frumos ºi vechi oraº
transilvan. Dacã la prima ediþie
nu a fost impusã o temã, lãsând
liberã creativitatea ºi modul de
exprimare, la cel de-al doilea
salon o temã posibilã ar fi legatã
tocmai de aceste locuri minunate

ce le oferã municipiul Turda.
Am primit prin poºtã, pe

adresa Casei de Culturã Turda
creaþii venite din Anglia, Brazilia,
Franþa, Germania, Italia, Japonia,
Norvegia, Polonia, Spania,
Ungaria, Uruguaz ºi bineînþeles
România. Artiºtii participanþi au
fost Simson Warren, Lilian
Pacheco, Michell Della Vedova,
Brandstifter, Witwulf Z Malik,

Serena Rossi, Roberto Savolini,
Roberto Scala, Stefano Fossiant
Sini, Keiichi Nakamura, Jaromir
Svozilik, Robert Snajomski,
Sabela Bena, Pedro Bericat,
Ildiko Biro, Clemente Padin ºi
Mikel Untzilla.

Reprezentanþi pentru þara
noastrã au fost câþiva artisþi, unii
dintre ei membrii ai Societãþii
Culturale ,,Filarmonia” Turda -

Cãlina Maria Gligor, Maria Iliºiu,
Andrei Legman, Alida Nagy,
Gavril Nechifor, Cristina Oprea,
Dumitru Popa, Vasile Taºcã, Iosif
Stegaru ºi Cornelia Vidraºcu. Ca
un fel de invitat de onoare a fost
Alexandru Jacabhazi, pentru cã
este o personalitate artisticã
deosebitã, un grafician extra-
ordinar, cu numeroase premii
internaþionale ºi multe prezenþe la
expoziþii internaþionale de artã ºi
de mail-art, domnia sa fiind
profesor universitar la Facultatea
de Arte Plastice Timiºoara.

Lucrãrile în numãr de peste
60, au fost expuse pe un panou în
Sala Mare a Primãriei Munici-
piului Turda, bucurându-se de
prezenþa unui public numeros ºi
elevat. Salonul acesta a fost în-
clus într-o manifestare amplã, or-
ganizatã cu prilejul sãrbãtoririi
Sfântului Mare Mucenic Gheor-
ghe – patronul spiritual al munici-
piului Turda, dar despre acest
eveniment o sã citiþi în curând
într-un alt articol. Mã bucur cã la
acest eveniment a fost prezent ºi
domnul Primar al municipiului
Turda Cristian Octavian Matei,
care încurajeazã arta ºi cultura ºi
cãruia îi mulþumesc pentru
acordul oferit atunci când am
propus acest proiect. 

Astfel au fost vãzute mai

multe tehnici artistice, de la colaj,
gravurã, desen, picturã, fotografie
la multimedia, pe care artiºtii le-
au folosit în creaþiile lor.

Deºi are dimensiune standar
de 10/15 cm, specificã mail-art,
fiecare lucrare prezentatã este o
altã lume, o comunicare vizualã
pentru cã nu trebuie uitat faptul
cã, vorbim despre o artã a
corespondenþei, o corespondenþã
în sine, dar ºi una supusã filonului
artei plastice, în care limbajul este
mult mai vast. 

Toate lucrãrile prezente vor
intra în colecþia Societãþii
Culturale ,,Filarmonia”, colecþie
ce va creºte cu fiecare salon
anual. Poate cã, în timp vom
organiza un mic muzeu de mail-
art. Nu se ºtie ce ne rezervã
viitorul, dar Turda, începând din
acest an a devenit o micã stea pe
frontispiciul cerului creatorilor
din lume, mail-artiºtilor. ªi în
timp sunt convinsã cã numãrul
acestora va creºte.

Mulþumesc partenerilor din
acest proiect ºi sper ca la ediþia
urmãtoare sã realizãm un catalog
tipãrit cu aceste creaþii. Un prim
pas va fi fãcut, în curând. Lucrãri
reprezentative vor fi incluse în
revista Unirea, revista tipãritã a
Radio Tv Unirea Austria.

Redactor Cristina OPREA
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Primul Salon Internaþional de Mail Art Turda 2017

Bunã ziua,
Folosim acest prilej pentru a vã adresa

mulþumiri pentru disponibilitatea ºi sprijinul
dumneavoastrã în acþiunile de promovare a
activitãþii consulare. Mai jos o serie de
materiale informative cu privire la activitatea
consular, materiale postate ºi pe pagina
oficialã de Facebook a Departamentului
Consular: Tutoriale privind Sistemului
Informatic pentru Managementul Integrat al
Serviciilor pentru Cetãþeni, în sprijinul
solicitanþilor, cetãþeni români:

1. Autentificarea pe www.econsulat.ro:
https://www.youtube.com/watch?v=F63LF6
ZtFWY&t=167s ºi https://www.youtube.
com/watch?v=KXeMFyuzeAg .

2. Obþinerea unei declaraþii prin
www.econsulat.ro: https://www.youtube.
com/watch?v=7rBgGmNNauo .

3. Transmiterea cererii pentru
autentificarea unei declaraþii:  https://www.
youtube.com/watch?v=7rBgGmNNauo.

4. Cum sã solicitaþi înscrierea unui
certificat de naºtere: https://www.youtube.
com/watch?v=_hvlLXum_Bw&t=258s .

5. Cum sã solicitaþi eliberarea unui titlu de
cãlãtorie pentru majori: https://www.youtube.
com/watch?v=3S1fKC0uv3U .

6. Cum sã solicitaþi eliberarea unei procuri
pentru cumpãrare imobil: https://www.
youtube.com/watch?v=u7Vj0lbe02M&t=53s

7. Cum fac cererea pentru prima carte de
identitate?: https://www.youtube.com/watch
?v=0kYFMBVgqH4&list=PLO6EGaWqhb8
paBJe0LPGAyIiNp_GQadV0&index=15

8. Cum merg urgent în România fãrã

paºaport sau buletin?: https://www.youtube.
com/watch?v=Y3DO9IHnQxs&index=13&l
ist=PLO6EGaWqhb8paBJe0LPGAyIiNp_G
QadV0

9. Top 5 întrebãri despre certificatul de
naºtere pentru bebe: https://www.youtube.
com/watch?v=XRjmvxry9_I&index=10&list
=PLO6EGaWqhb8paBJe0LPGAyIiNp_GQa
dV0

10. Cum cer certificat de naºtere pentru
bebe?: https://www.youtube.com/watch?v=
ypN1HBeou0I&index=9&list=PLO6EGaW
qhb8paBJe0LPGAyIiNp_GQadV0

11. Cum cer certificatul de cãsãtorie?:
https://www.youtube.com/watch?v=S89d1eo
8XUA&index=8&list=PLO6EGaWqhb8paB
Je0LPGAyIiNp_GQadV0

12. Cum cer un paºaport pentru copil?:
https://www.youtube.com/watch?v=E6Zpw-
rlGuQ&index=7&list=PLO6EGaWqhb8paB
Je0LPGAyIiNp_GQadV0

13. Cum cer un paºaport pentru adult?:
https://www.youtube.com/watch?v=0U_IfR
G1aVw&t=13s&index=6&list=PLO6EGaW
qhb8paBJe0LPGAyIiNp_GQadV0

14. Top 5 întrebãri despre programãri:
https://www.youtube.com/watch?v=Pnput-
RnQZ0&t=1s&index=2&list=PLO6EGaWq
hb8paBJe0LPGAyIiNp_GQadV0 

15. Ai probleme cu sistemul? Soluþia ar
putea fi la tine!: https://www.youtube.com/
watch?v=Gjalh_Pp6vA&index=3&list=PLO
6EGaWqhb8paBJe0LPGAyIiNp_GQadV0

* sesiuni live organizate sãptãmânal care
conþin întrebãri ºi rãspunsuri privind utilizarea
platformei www.econsulat.ro;

* clipuri referitoare la campaniile
consulare derulate pe parcursul ultimilor ani:

- Spot promovare „Campania privind
asistenþa consularã”, acordatã cetãþenilor
români care se deplaseazã în strãinãtate, care a
beneficiat de susþinerea doamnei Maia
Morgenstern (https://www.youtube.com/
watch?v=kb7h0pw0Q24 )

- Spot promovarea „Campaniei privind
traficul de persoane în strãinãtate” a fost
susþinut de domunul Ovidiu Lipan Þãndãricã
(https://www.youtube.com/watch?v=0I1wnF
kPlNA )

- Al treilea spot privind promovarea
„Campaniei împotriva traficului de droguri” a
beneficiat de susþinerea domnului Horia Tecãu
(https://www.youtube.com/watch?v=49UDC
hekj3A )

- Cel de-al patrulea privind promovarea
campaniei „Cãlãtoreºte în siguranþã. Un SMS
îþi poate salva viaþa!”, a fost susþinut de
domnul Helmut Duckadam (https://www.
youtube.com/watch?v=y5RT_eHUrCA );

* Filme de prezentare ale principalelor
crize consulare în cazul cãrora a fost necesarã
activarea Celulei de Crizã a Ministerului
Afacerilor Externe:

- Evacuare Fâºia Gaza 2012: https://
www.youtube.com/watch?v=dsframUI5xc

- Seism Bologna 2012: https://www.
youtube.com/watch?v=-TU1F7AG3Tg

-  Cele 3 evacuãri din 2014 - Fâºia Gaza:
https://www.youtube.com/watch?v=VW_Y4
LZ2yM8

- Accident Marsilia 2012: https://www.
youtube.com/watch?v=zwXsHXyPXgo&t=1s

- Accident Muntenegru 2013: https://
www.youtube.com/watch?v=_TL9n-84uBI

- Cutremur Nepal 2015: https://www.
youtube.com/watch?v=RXf-Rd2jxzI

- Repatrieri Libia: https://www.
youtube.com/watch?v=uZ-7k2U847g&t=7s

- Cutremur Italia august 2016:
https://www.youtube.com/watch?v=27AAC
U44nGg

* Alte informaþii utile cetãþenilor români
din strãinãtate:

- Regimul minorilor în strãinãtate :
https://www.youtube.com/watch?v=HA2Wo
KFhY2E

- Centrul de Contact ºi Suport al
Cetãþenilor Români din Strãinãtate:
https://www.youtube.com/watch?v=3ZYDhI
9YPgA

- Spot www.informatiiconsulare.ro:
https://www.youtube.com/watch?v=OyxcH8
QqZDc

- SESIUNE Q&A: https://www.
youtube.com/watch?v=ZqAPr7LgDfo

- Cãlãtoreºte în siguranþã: https://www.
youtube.com/watch?v=N9nuGuTOFKY

- eTA Canada: https://www.youtube.
com/watch?v=78BswQL_JUY&t=2s

- Ghid Sãrbãtorile Pascale 2017:
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul
_2017/ghid_de_informare_paste_2017.pdf

Vã mulþumim anticipat!
Cu stimã,

Direcþia Instruire ºi Comunicare
Consularã

Unitatea Comunicare ºi Promovare
Proiecte Consulare

Promovarea activitãþii consulare
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Ce simbolizeazã mâncã-
rimile de piele?  Faptul cã
avem alergie la ceva
(mâncare, detergenþi etc
sau cã suntem predispuºi la
anumite boli? 

Mâncãrimile la nivelul
pielii apar cel mai frecvent în
una din urmãtoarele situaþii: 

1. Atunci când se
dezvoltã o eczemã, o
ciupercã, o bacterie, un
parazit , adicã pielea este
infestatã cu unul dintre

microorganismele enumerate
anterior. Acolo unde se
dezvoltã microorganismul,
din cauza reacþiei sistemului
imunitar, se produce un
proces inflamatoriu., care se
caracterizeazã prin roºeaþã,
mâncãrimi, uneori chiar
dureri. Nu am sã întru în
detaliile formulelor de
tratament farmaceutic. Este
important ca tratamentul
aplicat sã fie acompaniat de o
dietã cât mai simplã, cât mai
puþin stres, etc. 

2. O altã cauzã a
mâncãrimii pot fi alergiile, în
urma unor alimente în care se
gãsesc substanþe pe care
organismul nostru din
diverse motive le respinge. 

3. O altã cauzã pot fi
alergiile din pricina

îmbrãcãminþii, alcãtuitã din
fibre sintetice pe care pielea
nu le acceptã 

4. Iar ultima situaþie pe
care o prezint aici este atunci
când sub þesutul epitelial, se
dezvoltã un proces
inflamator, fie un tendon, fie
o cicatrice care s-a format în
urma unei traume. 

Un amãnunt de care este
bine sã se þinã seama, atunci
când existã mâncãrimi,
cãldura sau apa caldã
amplificã foarte mult
senzaþia de mâncãrime. 

Aºadar, se recomandã
spãlarea corpului cu apã cât
mai puþin caldã, sãpunul-cât
mai puþin iritativ, parfumuri
sã fie folosite cât mai puþin
sau deloc, etc. 

Dr. Cristian Rachitan

Luna OCTOMBRIE a venit cu o rubricã nouã:
POVEªTI ADEVÃRATE. Fiecare dintre noi
avem POVESTEA NOASTRÃ. Fie cã este cu un
final pozitiv sau unul mai tragic, a o împãrtãºi
ºi celorlalþi, este ceva nemaipomenit. Poþi fi una
sau unul din protagoniºtii acestei rubrici,
scriindu-ne POVESTEA TA, la adesa de e.mail:
asii.romani@yahoo.com 

La cererea mai multor cititori,
binecunoscutul medic Cristian

Rãchitan vã rãspunde
întrebãrilor dumneavoastrã.

Ne puteþi scrie pe adresa
redacþiei: asii.romani@yahoo.
com, cu menþiunea: întrebare
Dr Rãchitan. Vã mulþumim! 

UN DOCTOR PENTRU CORP ªI SUFLET

E târziu acum. Sau poate nu e
niciodata prea târziu sã fii iubit... sã
iubeºti. Dincolo de regulile
societãþii, de moralã ºi de toate
reþinerile ºi inhibiþiile, mai puþin sau
mai mult adevãrate... ceea ce rãmâne
e iubirea. Numai ea conteazã. ªi ce
dacã mã apropii de 40 de ani, ºi ce
daãa sunt singurã ºi nebunã dupã
muncã...ºi ce dacã în alergãtura
zilnicã am uitat sã trãiesc... ºi ce
dacã timpul trece ºi eu simt cã trece
pe langã mine? Am murit?... Uneori
aºa mã simt... ªtii acele momente...
rare... când întâlneºti pe cineva ºi
parcã te ºtii de o viaþã, când
cuvintele sunt de prisos... când parcã
vãlul se ridicã ºi totul capãtã un
sens? Ne-am întâlnit pe un site de
socializare... în 3 zile am vorbit câþi
alþii într-o viaþã. În realitate eram ºi
mai frumoºi. Si viaþa prindea culoare
ºi ceea ce se credea uitat...î ncepea sã
înfloreascã la început de an. Plouã...
aºa ploua ºi în prima noapte
împreunã. Mi-am promis atunci cã
nu voi juca rolul amantei geloase
care desparte o familie. Cât va

dura... va dura... mã voi bucura de
fiecare moment cu el.... nu voi
întreba... nu voi cãuta rãspunsuri la
întrebãri... ci doar voi trãi o primã ºi
ultimã dragoste. Unii m-ar judeca...
alþii ar cãuta soluþii... nu e cazul.
Sunt fericitã ca existã... cã pentru o
scurtã perioadã sunt bucuria din
viaþa lui... Azi mai mult ca oricând
m-am convins cã viaþa iþi dã sã

trãieºti tocmai ceea ce sub cupola
unei morale a societãþii tocmai tu
condamni. Am râs de o colegã ce
tremura la fiecare mesaj al
telefonului, am compãtimit ironic pe
alta care se furiºa sã se întâlneascã
cu iubitul... ºi tot eu sunt cea care nu
demult îºi jura cã nu se va încurca cu
un om cãsãtorit... Toate mi-au fost
date sã le trãiesc. Ciudat lucru... nu

mã simt vinovatã, nici ruºinatã... mã
simt doar om, cu bune ºi rele.

Morala? Nu e nicio moralã a
poveºtii. Fiecare sã înþeleagã ce
vrea... fiecare e liber sã aleagã....
da... tocmai în asta stã fericirea... în
libertatea de a alege sã trãieºti
iubind... mãcar ºi pentru o perioadã
scurtã... sau sã trãieºti întrebându-
te... cum ar fi fost?

Alege sã iubeºti
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Fãrã instrumente
telescopice,  mayaºii  -
astronomi desãvârºiþi

Mayaºii, una dintre
civilizaþiile avansate, au rãmas
în memoria umanitãþii, prin
descoperirile  ºi robusteþea
lucrãrilor fãcute de cãtre
matematicieni, astronomi,  artiºti
ºi constructori. Mayaºii au fost
cei care  au definit numerotarea
secolelor, înainte  ca alte
civilizaþii sã ridice temple ºi
palate.   Civilizaþia maya este
celebrã prin precizia cu care a
reuºit sã mãsoare timpul.
Mayaºii au putut sã determine o
datã din trecut sau pentru viitor,
cu cea mai mare exactitate, sau
sã indice poziþia Lunii ºi a
Planetei Venus dintr-o anumitã
zi. Mayaºii au folosit cifra zero,
cu 800 de ani înaintea
europenilor. Preoþii mayasi erau
deþinãtorii cunoºtinþelor savante,
religia fiind la acea datã strâns
legatã de astronomie ºi
aritmeticã. Mayasii prevedeau
cu exactitate eclipsele ºi
însemnau  deplasãrile
planetei Venus, cu o
precizie care îi
uimeºte ºi azi pe
oamenii de
ºtiinþã.  Scrierea
maya se carac-
terizeazã printr-
o combinaþie de
semne fonetice ºi
logograme care  au
permis  exprimarea
ideilor sau relatarea faptelor.
Preoþii mayaºi cunoºteau
miºcãrile corpurilor cereºti ºi
erau capabili sã prezicã eclipsele
ºi cursul planetei Venus. Siste-
mul numeric folosea zece
simboluri  pentru a reprezenta
fiecare câte o cifrã.

Calendarul Maya, calendar
ciclic

Mayaºii au mãsurat timpul
cu ajutorul a trei  calendare:
calendarul Tzoolkin de 260 de
zile, calendarul Haab de 365 de
zile (echivalentul calendarului
gregorian) ºi calendarul Cuenta
Larga (cu lungã numãrãtoare).
Calendarul Maya este un
calendar ciclic. În calendarul

Cuenta larga , timpul a început
sã se mãsoare cu ziua 0.0.0.0.0.4
(notare maya), ceea ce
echivaleazã cu  perioada

cuprinsã  între 1 ºi 13 august a
anului 3114 înainte de Christos,
în calendarul gregorian, ºi se
terminã la 13.0.000, adicã  21
decembrie 2012. Sistemul
numeric al mayaºilor constã în
luna de 20 de zile ºi anul de 360
de zile împãrþite în 18 luni sau în
luna de 13 zile ºi anul de 260 de

zile împãrþite la 20 de
luni.. La fel ca la  toþi

precolumbienii ,
calendarul maya
este ciclic,
pentru cã se
r e p e t ã
numãrãtoarea

aceloraºi date ºi
aceloraºi serii de

ani.   Calendarul
Maya cuprinde, potrivit

numãrãtorii mayaºilor, cinci
cicluri, fiecare  ciclu având o
duratã de 5.125 de ani. Mayaºii
credeau cã, la sfârºitul fiecãrui
ciclu din calendar, lumea trebuie
sã renascã, iar ceea ce este

imperfect sã disparã. Un ca-
lendar astronomic este un mod
de divizare a timpului stabilit
dupã fenomene astronomice

ciclice, ca de exemplu fazele
Lunii, miºcarea aparentã a
Soarelui sau o combinaþie a
poziþiei celor douã corpuri
cereºti.

Calendare solare
Calendarul solar stabileºte

durata unei zile, a celor patru
anotimpuri, solstiþiile ºi echinoc-
þiile în raport cu traiectoria
aparentã a Soarelui pe bolta
cereascã. Exemple de calendare
solare: Calendarul egiptean,
Calendarul coptic, Calendarul
zoroastric, Calendarul maya,
Calendarul aztec (Tenochtitlán)
Calendarul iulian Calendarul
gregorian, Calendarul francez,
instaurat în timpul Revoluþiei
Franceze (24 august 1795). 

Calendarul  Tzolkin de
260 de zile era cel mai folosit de
populaþia maya. Mayaºii îl
utilizau pentru muncile agricole,
ceremonii religioase, eveni-
mente de familie, deoarece viaþa

mayaºilor era predestinatã de
ziua Tzolkin  care corespundea
zilei de naºtere. Pentru ziua de
naºtere se alegea un numãr
cuprins între 1 ºi 13 ºi 20 de

nume  pentru zile reprezentate
prin  hieroglife individuale. Ziua
de 21 repeta succesiunea
denumirilor date fiecãrei zi.
Ambele cicluri continuau în
acest fel pânã la 260.

Expresia arhitecturii  Maya.
Faimoasele vestigii

mesoamericane

Civilizaþia Maya este una
dintre cele mai recunoscute
civilizaþii mesoamericane
pentru  expresia artisticã a
arhitecturii în piatrã.  Urmaºii
populaþiei Maya trãiesc, ºi acum,
cu acelaºi mod de viaþã, chiar

dacã teritoriile lor, cu faimoasele
vestigii arheologice, sunt  cele
mai solicitate destinaþii pentru
turiºti ºi cercetãtori Construcþiile
mayaºilor sunt raportate perfect

la cele patru puncte cardinale ºi
la miºcarea astrelor.

Bibliografie:

http://science.portalhispanos
.com

es.wikipedia.org/wiki/Calen
dario_maya

http://www.mayacalendar.co
m

http://www.civilizacionmay
a.com/

http://www.elcalendariomay
a.com.ar

http://www.eluniversal.com.
mx

http://www.sectur.gob.mx/

LUMEA PE GLOB
Paginã realizatã de Elena Chiriþã / UZPR

Civilizaþia Maya
Mayaºii, popor sedentar,  au marcat cultura ºi civilizaþia din sudul Mexicului,

Guatemalei ºi din alte zone ale Americii Centrale.  Cu o istorie de peste 3000 de ani,
mayaºii au fost identificaþi  ca fiind una dintre culturile mesoamericane precolumbiene.

Calendarul Tzolkin, de 20 de luni 

Copan (Honduras) Piaþa Mare - Altarele

Labna (Yukatan, Mexic). Celebrul Arc din Labna

Copán (Honduras). Altar zoomorf. O bucatã imensã de piatrã se
odihneºte pe labele unui animal ciudat, asemãnãtor unei broaºte
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Ce se întâmplã de la
anunþarea decesului ºi

pânã la înhumare? 
DCG: Domnule Alexandru

Ruº, aº vrea sã vã dezvãlui un
secret. Deºi mã ocup de vreo 5 ani
de integrarea cetãþenilor romani în
Uniunea Europeanã vã mãrturisesc
cã habar nu am cum se face
repatrierea trupului unui decedat!

Alexandru Ruº: Procedura
este destul de complicatã ºi niciun
membru de familie sau reprezentant
al decedatului nu o poate efectua
într-un timp optim ºi cu cheltuieli
rezonabile. Ba mai mult, în
Uniunea Europeanã legislaþia þãrilor
nu permite întocmirea sau ridicarea
documentelor necesare repatrierii
de cãtre familie, ci numai unei firme
autorizate. Fiindcã cele mai multe
decese survin pe neaºteptate iau
prin surprindere persoanele
apropiate defunctului. În primul
moment, ºtirea unei morþi în familie
este un adevãrat ºoc pentru toþi cei
înrudiþi. La început, membrii
familiei refuzã sã creadã vestea,
cautã informaþii suplimentare, sperã
în confuzii de identitate, aºteaptã
confirmãri, se întreabã care sunt
vinovaþii posibili ºi cum a permis
Dumnezeu un asemenea fapt. Dupã
ce trece însã primul ºoc, începe
durerea ºi disperarea. Cei mai mulþi
oameni sunt rãvãºiþi emoþional,
incapabili sã rezolve probleme
simple, uzuale, fireºti în asemenea
situaþii. Dar atunci când decesul
unui apropiat are loc în
strãinãtate, pe lângã catastrofa
umanã, apare ºi o catastrofã
organizatoricã, eticã ºi finan-
ciarã…

DCG: Observ cã vorbiþi cu o
oarecare detaºare…

Alexandru Ruº: Am vãzut
multe decese, am repatriat multe
trupuri, am consiliat multe familii
disperate. De fiecare datã situaþia
m-a obligat sã fiu capul limpede al
acþiunii, sã ofer cele mai
convenabile variante, sã gãsesc cele
mai rapide ºi ieftine soluþii. Timpul
zboarã extraordinar de repede când
cineva aºteaptã pe catafalc. Datoritã
acestui fapt am spus la începutul
interviului cã este foarte greu,
aproape imposibil, pentru o
persoanã fizicã sã rezolve singurã în
strãinãtate problema unei repatrieri.
Urmaºul, reprezentantul legal nu
cunoaºte procedura generalã, nu
ºtie cui sã se adreseze, de multe ori
nici limba nu îl ajutã, de alteori chiar
ºi uzanþele administrative îl încurcã,
este posibil ca ºi firma de pompe
funebre autohtonã sã speculeze
situaþia ºi sã încarce costurile
generale. Spre exemplu, în
Germania ºi Italia, dacã decesul
survine într-un loc public sau pe
ºosea trupul neînsufleþit este

tansportat la o camerã mortuarã a
unei firme private, iar familia
decedatului trebuie sã plãteascã ºi
transportul de la locul accidentului
ºi gãzduirea în spaþiul frigorific.
Sumele acestea nu sunt de loc mici,
pot ajunge la mii de euro…

DCG: Se pare cã o nenorocire
nu vine niciodatã singurã…

Alexandru Ruº: Bineînþeles.
În multe din aceste cazuri, trebuie
efectuate rapid îmbãlsãmarea ºi
cosmetizarea cadavrului, operaþiuni
care previn procesul de putrefacþie
ºi degradarea trupului. Costurile
îmbãlsãmãrii sunt mari în Occident
ºi sunt variabile în funcþie de locaþia
unde este efectuatã, starea
cadavrului ºi timpul scurs de la
deces. În Germania, de pildã pentru
o îmbãlsãmare se cere 800-1000 de
euro, în vreme ce specialiºtii noºtri
români, autopsieri autorizaþi pentru
o asemenea operaþiune pot executa
aceastã lucrare la o treime din preþul
german. Acest aspect îl cunosc
îndeaproape, întrucât deþin personal
autorizaþia care îmi permite
profesarea meseriei de autopsier pe
teritoriul Germaniei ºi în toatã
Europa.

DCG: Cu condiþia sã ajungeþi
rapid în apropierea decedatului…

Alexandru Ruº: În ultimii ani,
am depus eforturi constante sã fim
cât mai aproape de cei care au
nevoie de asemenea servicii. Am
înfiinþat un punct de lucru în inima
Germaniei ºi altul în inima Italiei, în
regiunile în care existã mari
colectivitãþi de români. Suntem
firma româneascã cea mai
apropiatã geografic de locul în
care se sfârºeºte viaþa unui
cetãþean român. Degeaba afirmã
firmele din Timiºoara, Arad sau
Oradea cã ajung rapid la locul în
care se gãseºte defunctul. Adevãrul
este cã au nevoie de cel puþin douã
ore pentru pregãtirea plecãrii din
România ºi cel puþin 16 ore pentru
deplasarea pânã în Capitala Italiei
sau landurile din vestul Germaniei.
Noi suntem ºi într-un loc ºi în
celãlalt. În 3- 4 ore de la telefonul
de anunþare ajungem în toate
localitãþile din Germania, Elveþia,
Belgia, Olanda ºi chiar în jumãtate

din localitãþile franceze.
DCG: Aveþi o mare arie de

acoperire a spaþiului european. Dar
am înþeles cã aveþi ºi parteneriate cu
firme de pompe funebre de pe tot
continentul…

Alexandru Ruº: Avem
parteneriate în toatã Europa, fiindcã
oricât de mobili vom fi noi, nu
putem ajunge în timp optim în
nordul Marii Britaniei sau în sudul
Spaniei. Dupã cum spuneam mai
devreme, timpul este foarte
important în aceste împrejurãri…

DCG: Nu se pot folosi avioane
la repatrierea trupurilor
neînsufleþite?

Alexandru Ruº: Se pot folosi,
dar paradoxal, timpul de deplasare
este mai mare ºi costurile sunt mai
ridicate. Aeroportul de îmbarcare
trebuie sã aibe o zonã cargo ºi nu
toate aeropoartele europene au, apoi
se impune o perioadã de aºteptare
de 24 de ore înaintea unui zbor
mortuar, la aterizare existã
proceduri de recepþionare a sicriului
care dureazã, urmate apoi de
drumul pânã la localitatea de
înhumare…Se pierde o grãmadã de
timp pierdut. Pe continentul
european este mai simplu ca un trup
sã fie repatriat pe cale rutierã decât
pe cea aerianã. Desigur cã atunci
când cetãþeanul român a decedat în
S.U.A., Canada sau Australia, calea
aerianã rãmâne singura opþiune…

DCG: Bine, fiindcã tot am
vorbit de costuri sã intrãm puþin în
amãnunte. ªtiu de pildã, din
experienþã proprie cã o înhumare în
România costa între 1500 ºi 2000
de euro, preþul ei variind în funcþie
de calitatea sicriului, de existenþa
locului de veci, de numãrul de
invitaþi de la priveghi ºi la pomanã,
de camera frigorificã de la Casa
Mortuarã, etc. Mai ºtiu cã primãria
din oraºul meu m-a ajutat cu 500 de
euro. Spuneþi-mi vã rog cât costã
toate serviciile efectuate de firma pe
care o conduceþi de la anunþarea
unui deces în strãinãtate ºi pânã la
înhumare, inclusiv.

Alexandru Ruº: Noi am
optimizat toate costurile. În general
preþul unei repatrieri porneºte de la
1800 euro ºi ajunge pânã la 3800

euro, în funcþie de distanþa de la
locul decesului ºi locul de
înhumare, calitatea sicriului ºi
celelalte servicii opþionale solicitate
de membri familiei.

Cum pot fi acoperite
costurile unei repatrieri

pentru trupul unui
decedat român?

DCG: Sã discutãm acum puþin
despre modul în care se pot acoperi
aceste costuri…

Alexandru Ruº: În primul
rând, trebuie sã avem în vedere cã
existã ajutorul de deces. Cuantumul
acestuia în România se stabileºte
anual prin legea bugetului
asigurãrilor sociale de stat. Pentru
anul 2016, cuantumul ajutorului de
deces este de 2681 lei, adicã
aproximativ 600 de euro. Mai
precis orice pensionar român,
beneficiazã de acest ajutor chiar
dacã moare în strãinãtate.

DCG: Bun, am înþeles. Am
auzit însã de cazuri în care salariaþii
unor firme româneºti mor în
strãinãtate. Ce obligaþii au
angajatorii în aceastã situaþie?

Alexandru Ruº: Este un
aspect aproape necunoscut în
România. În conformitate cu
prevederile Codului Muncii, un
muncitor român care moare în
strãinãtate într-un accident de
muncã sau ca urmare a unei boli
profesionale are dreptul la
decontarea tuturor cheltuielilor
de transport pentru repatriere
care vor fi suportate de cãtre
angajator. Aºadar, dacã ºoferul
unei firme de transport româneºti
moare într-un accident de circulaþie,
firma angajatoare este obligatã sã
asigure financiar repatrierea
trupului, indiferent dacã aceastã
situaþie este prevãzutã sau nu în
contractul de muncã sau dacã este
asiguratã sau nu pentru astfel de
evenimente.

DCG: Bãnuiesc cã prevederea
aceasta este valabilã ºi pentru
muncitorii români detaºaþi în
strãinãtate…

Alexandru Ruº: Dacã
persoana detaºatã moare fiindcã i-a
cãzut o cãrãmidã în cap pe un
ºantier din Germania sau Austria
repatrierea trupului celui decedat
trebuie plãtitã de firma angajatoare
din România…

DCG: Ne-am lãmurit
oarecum. Continuãm acum cu
repatrierile cu cost zero euro, zero
lei…

Alexandru Ruº: Gama
noastrã de activitãþi a fost lãrgitã de
curând ºi cu acest serviciu. În cazul
în care persoana decedatã a fost
titularul unei poliþe de asigurare de
viaþã, familia decedatului va
beneficia de ajutor financiar din

partea companiei de asigurãri. În
aceastã situaþie, repatrierea se va
efectua de firma noastrã cu cost
zero pentru familie, întrucât
consilierii noºtri se ocupã de
întocmirea dosarului ºi decontarea
directã cãtre compania asiguratoare.
În acest caz membrii familiei
rãmaºi în viaþã pot economisi
timpul, nervii ºi cheltuielile impuse
de birocraþia nefericitului
eveniment.

DCG: Eu sunt pensionar în
România ºi uneori mã bate gândul
sã mã mut definitiv la fiica mea din
Germania. Sunt diabetic, am o
piatrã la fiere, fumez ºi, pe
deasupra, sunt conducãtor auto.
Dacã mi se stinge steaua care a
apãrut când m-am nãscut ºi eu sunt
pe tãrâm strãin, ce fac succesorii
mei?

Alexandru Ruº: Sunteþi un
poet glumeþ…

DCG: Sunt un prozator cât se
poate de serios. Naºterea ºi moartea
sunt evenimentele la care un om
participã indiferent de voinþa lui.

Alexandru Ruº: Pânã în
momentul în care vã faceþi o
rezidenþã fiscalã în Germania
încheiaþi-vã o asigurare de viaþã cu
acoperire internaþionalã. La vârsta
dumneavoastrã costã vreo 70 de
euro pe lunã în funcþie de compania
de asigurãri. Vã voi înmâna
personal o listã cu 10 din cele mai
bune companii de asigurãri cu care
avem contracte de colaborare. Dupã
ce vã mutaþi rezidenþa fiscalã în
Germania mai discutãm. Vom fi
aici ºi la momentul oportun,
consilierii noºtri vor furniza celor
rãmaºi în viaþa cea mai bunã soluþie
eticã ºi financiarã.

DCG: Aºadar, când vãd cã îmi
pãleºte steaua vã sun la telefon.

Alexandru Ruº: Da, avem
serviciu non stop. Dar permiteþi-mi
sã vã întreb ceva domnule. Aþi
servit ceva înainte de acest interviu?

DCG: Am bãut niºte nectar de
ambrozie. Am vrut sã devin
nemuritor cã zeii din Olimp, dar
acum mã simt foarte rãu…

Firma de Servicii Funerare
Nicolas are o experienþã de peste
15 ani în domeniul Pompelor
Funebre ºi în prezent este lider în
România pe segmentul
Transportului Funerar intern ºi
internaþional. Suntem alãturi de
Dumneavoastrã în cele mai grele
momente ale vieþii ºi asigurãm
repatrierea tuturor persoanelor
decedate în Germania, Italia,
Franþa, Belgia, Olanda, Austria,
Marea Britanie, Suedia, Norvegia,
Grecia,Turcia ºi S.UA.

Informaþii suplimentare ºi
galerii de poze gãsiþi pe
http://funerarenicolas.ro/

Sursa:
https://rusalexsite.wordpress.co

Repatrierea ºi transportul funerar internaþional



În data de 5 aprilie 2017,
preºedintele Bundestagului German,
prof. dr. Norbert Lammert, a efectuat
o scurtã vizitã la Bucureºti. Prof. Dr.

Lammert a fost primit de preºedintele
României, Klaus Iohannis, cu care a
discutat despre chestiuni actuale ale
politicii europene, statul de drept ºi
politica internaþionalã. Ambii au
evidenþiat însemnãtatea strânselor
relaþii bilaterale ale celor douã þãri.
Preºedintele Iohannis a subliniat
valoarea adãugatã, pe care Uniunea
Europeanã o are pentru toþi cetãþenii.
Preºedintele Bundestagului a
accentuat faptul cã Uniunea
Europeanã este cel mai bun rãspuns
la provocãrile globalizãrii. Norbert
Lammert este din 2005 preºedintele
Bundestag-ului German.

Ambasada
Germaniei Bucureºti

1. ”ARDEALUL” este fântânã de
aur, / „ARDEALUL” este lacrimi de
pâine, „ARDEALUL” este dulce ca
mierea / „ARDEALUL” este
ciobanul cu câine... Nemãrginit îi este
hotarul, / „ARDEALUL” este Iisus ºi
Calvarul. „ARDEALULE, ARDEA-
LULE, ARDEALULE”, / ARDEA-
LULE, frumosule, mai frumos eºti /
Ca luceafãrul din lumile cereºti. / Al
meu eºti, al nostru eºti, / Povestea cea
mai frumoasã dintre poveºti. Din tine
s-a nãscut / „IUBIREA DE ÞARÃ”,
întâiul fior / Tu faci sã-nfloreascã al
vieþii rãzor...”.

Ioan M. Lazãr - „Rãsunet de
clopot din Codrul în Chioar”.

2. „UNDE SUNT ACUM
ROMÂNII,  / Întrebaþi-vã ºi voi, / C-
au ajuns aici strãinii, / Sã conducã
peste noi. Legi de rãu, puþinã pace, /
Pe pãmântul nostru sfânt, / Iar
POPORUL, tace, tace, / Într-un umilit
înfrânt. Europa ne-a dat nume, /
Slãbiciuni ca sã avem, / Nici nu se
mai poate spune, / Cine suntem ºi ce

vrem. Stau biserici fãrã tineri, /
Parastase peste tot, / Lunga noastrã zi
de vineri, ªi-o Golgotã fãrã rost.
Unde e MIHAI VITEAZUL, / Sã ne
dea un mic avânt, HOREA ºi cu
AVRAM  IANCUL, / Cu eroii din
pãmânt. Ciau, Ok, vorbe strãine, / Ne
vorbim ca niºte muþi, / Nu mai sunt
cuvinte line, / Abia poþi sã le asculþi.

HAI, TREZIÞI-VÃ DIN MOARTE,
ÃSTA ESTE TRAI DE SLUGI, /
MAI CITIÞI DIN SFÂNTA CARTE,
/ PENTRU NEAM SÃ FACEÞI
RUGI!”

Cãtãlin Dumitrean, preot,
consilier „Mitropolia Sibiului”, poet,
conducãtorul cenaclului „Luminã
linã”

3. „ADEVÃRATUL PATRIOT
îºi iubeºte PATRIA cu respect, cu
gravitate, din tot sufletul; el o
linguºeºte mai puþin pentru a o servi
mai mult. Succesul nu-l ameþeºte,
înfrângerea nu-l amãgeºte, ci ºi într-
un caz ºi celãlalt el le primeºte ca o
lecþie cãtre noi datorii de împlinit. El
este un entuziast, deºi nu-ºi pierde
firea; în acelaºi timp, el este un
chibzuit, cãci adevãratul patriot este
un înþelept. El vegheazã continuu ºi
ºtie sã-ºi facã datoria întreagã cãnd
este timpul”.

Dimitrie Gusti (1888 – 1955),
sociolog, filosof, esteticician

P.S.: „CREDINÞA ESTE ÎN-
CREDINÞAREA CELOR NÃDÃJ-
DUITE, DOVEDIREA LUCRU-
RILOR CELOR NEVÃZUTE. PRIN
CREDINÞÃ, CEI DIN VECHIME
AU DAT BUNA LOR MÃR-
TURIE”.  (Evrei 11, 1-2)

„1001 CUGETÃRI” vol. XII,
Preot Ortodox Român Ilie

Bucur Sãrmãºanul
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PICURI DE ÎNÞELEPCIUNE

”Ardealul ºi Românul... Patriot!”

Stimaþi cetãþeni,
vã reamintim faptul

cã, din 15 mai 2017,
noul program de lucru

cu publicul va fi
urmãtorul:

Luni - Vineri:
08.00 - 13.00 -

preluare acte (8.00-
11.00 eliberare titluri
de cãlãtorie)

13.00 - 14.00 –
ridicare documente

De asemenea, vã
reamintim faptul cã
existã posibilitatea de a
efectua plata taxelor
consulare cu mijloace
electronice (la
consulat, prin POS, cu
card de debit/EC-
Karte).

CONSULATUL
GENERAL AL

ROMÂNIEI
în München

Preºedintele Bundestagului
German, prof. dr. Lammert, 
în vizitã la Bucureºti

Informaþii utile cu privire la
modificarea programului de
lucru ºi plata taxelor consulare



Pagina 12

La 28 martie a.c.,
ambasadorul Bogdan
Mazuru a participat la
comemorarea deputaþilor
români din parlamentul
austriac, eveniment
organizat de dr. Harald
Troch, deputat în
Consiliul Naþional al
Austriei, ºi de Asociaþia
„Mihai Eminescu” din

Viena, condusã de dna
Laura Hant. În cuvântul
sãu, ambasadorul Bogdan
Mazuru a subliniat faptul
cã astãzi, la zece ani de la
aderarea României la
Uniunea Europeanã, atât
reprezentanþi ai româ-
nilor, cât ºi ai austriecilor
se aflã din nou împreunã
în acelaºi for legislativ,

Parlamentul European.
De asemenea, ambasa-
dorul României în Austria
a evidenþiat importanþa
dialogului ºi colaborãrii
dintre deputaþii aleºi în
cele douã parlamente
naþionale. Evenimentul a
fost deschis printr-un
cuvânt de salut adresat de
dna Doris Bures,

preºedintele Consiliului
Naþional al Austriei.

La final, ambasadorul
Bogdan Mazuru, alãturi
de dl dr. Harald Troch,
dna Laura Hant, deputaþii
români Angel Tîlvãr ºi
Doru-Petriºor Coliu, dl
Gheorghe Flutur, pre-
ºedintele Consiliului Ju-
deþean Suceava ºi dnii
prof. dr. Rudolf Gräf ºi
prof dr. Ioan Bolovan,
prorectori ai Universitãþii
„Babeº-Bolyai” din Cluj-
Napoca, au depus buchete
de flori la locurile ocupate
de ultimii ºase deputaþi
români din Bucovina în
sala istoricã a parla-
mentului austriac, din care
aceºtia au fãcut parte dupã
ultimele alegeri dinaintea
Primului Rãzboi Mondial.
AMBASADA ROMÂNIEI

în Republica Austria

Comemorarea foºtilor deputaþi
români în parlamentul de la Viena

Cu prilejul „Zilei Veteranilor”,
Ambasada României în Austria a
organizat la 26 aprilie 2017 o
ceremonie de comemorare a
militarilor români cãzuþi în luptã
pe teritoriul Austriei ºi
înmormântaþi în Cimitirul Central
din Viena.

La monumentul Eroilor
Români au depus coroane de flori
ambasadorul Bogdan Mazuru, col.
i.G. Horia-Emanuel Mocioc,
ataºatul apãrãrii în Austria, ing.
Otto Jaus ºi prof. Dieter Winkler,
din partea organizaþiei „Crucea
Neagrã Austriacã - îngrijirea
mormintelor de rãzboi”. Serviciul
religios, de pomenire a Eroilor
Români, a fost oficiat de cãtre dr.
Nicolae Dura, preot-paroh al
comunitãþii române din Viena. La
ceremonie au participat
reprezentanþi ai autoritãþilor locale,
diplomaþi din cadrul ambasadei ºi
membri ai comunitãþii româneºti.

AMBASADA ROMÂNIEI
în Republica Austria

Ceremonie
militarã ºi
religioasã la
monumentul
Eroilor
Români din
Cimitirul
Central din
Viena

Nu uitaþi în fiecare sâmbãtã între
orele 13.00-17.00 Centrul Cultural
Austro Român Graz-Das
Kulturzentrum Eggenberger Gürtel

76, 8020 Graz vã oferã în mod
gratuit diverse activitãþi pentru
copii: atelier de creaþie, dansuri ºi
programe educative pentru copii,

lecturã, sport, recreaþie în aer liber,
etc.

Copiii servesc împreunã o
gustare, fructe, suc sau uneori o
mâncare gãtitã.

Mulþumim organizatorilor ºi
doamnelor educatoare ºi profesoare
voluntare care oferã copiilor o
sâmbãtã frumoasã plinã de voie
bunã, creativitate ºi veselie.
Pe viitor vom avea mai multe
programe inclusiv limba englezã,
francezã ºi italianã atât pentru copii
cât ºi pentru adulþi.

Mulþumim deasemenea
pãrinþilor care îºi trimit copiii sau îi
aduc personal ºi tuturor românilor
din Graz care ne susþin.
Vã aºteptam cu drag!

Sursa:
https://romaniidingraz.wordpres

s.com

Atelier de creaþie Graz - programe
educative ºi de recreaþie pentru copii
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Ionela van Rees- Zota: (
I.v.R.-Z.) Cine este Cristina
Vlasin ºi cum ai început sã
„cochetezi „ cu muzica ?

Cristina Vlasin: ( C.V.):
M-am nãscut la Bistriþa; din
spusele pãrinþilor mei de foarte
micã am început sã cânt. Aveam
pe undeva o înregistrare de pe la
doi ani în care cântam “podul de
piatrã s-a dãrâmat” …

Am studiat vioara ºi pianul
la ªcoala de Muzicã ºi Arte
Plastice din Bistriþa ºi apoi canto
liric, cu profesorul Vasile
Cupºe, la Liceul de Arte din
Baia Mare.

Mã pregãtisem sã studiez
mai departe canto liric însã cum
era concurenþa foarte mare am
intrat pe locuri cu platã aºa cã
m-am orientat înspre pedagodie
muzicalã. Astfel în anul 2000
am început cursurile la
Academia de Muzicã
“Gheorghe Dima” din Cluj
Napoca. Aici am început sã cânt
în corul Antifonia condus de
maestrul Constantin Rîpã, ºi
jazz alãturi de doi colegi de an.

În 2005 am revenit la
Bistriþa ca ºi profesor de muzicã
la Colegiul INFOEL. 

În decembrie 2006 l-am
cunoscut pe scriitorul Gelu
Vlaºin, prin intermediul unui

proiect la care lucram: “Poeme
Cântate” ( erau versurile lui
Gelu pe muzicã de jazz). În
2007 m-am mutat la Bucureºti
unde prin intermediul lui Gelu
am cunoscut-o pe Anca Parghel
cu care am studiat ºi alãturi de
care am concertat.

Din septembrie 2007

locuiesc la Madrid sunt
cãsãtoritã cu scriitorul Gelu
Vlaºin ºi avem doi bãieþi
Darius-Andrei ºi David-Mihai. 

Sunt profesoarã de muzicã
la o Academie privatã, Magerit
Musical ºi în ultima perioadã
cânt cu chitaristul Alex Mercaº
ºi percuþionistul Stelian Coteþ,
alãturi de care am susþinut în de-
cembrie 2016 o serie de concer-
te de colinde pentru comunitatea
româneascã de aici din Madrid.
La Madrid am mai cântat alãturi
de instrumentiºti spanioli: pia-
nistul David Sanz Reverte, ba-

sistul Javier Navarro, percu-
þionistul Juanma Cremades.

De-a lungul acestor zece ani
am participat în mai multe
proiecte culturale coordonate de
Gelu Vlasin,(Poetry Performan-
ce, Caravana Culturii Române
în Spania sau Diverbium- dia-
loguri interculturale itinerante în

ultimele douã alãturi de
pianistul David Sanz Reverte).

( I.v.R.-Z.) ªtiu cã participi
la un concurs renumit, în
Spania „Vocea Spaniei“, ce te-
a determinat sã faci acest pas?

( C.V.): Particip la un
concurs apendice a concursului
Vocea Spaniei, concurs care s-a
organizat în 14 zone din Spania
la care toþi cei 14 finaliºti intrã
direct la audiþiile pe nevãzute de
la concursul televizat. Acest
concurs, care se numeºte Gana
con tu Voz (Câºtigã cu Vocea

ta), are pe data de 3 iunie o Galã
Finalã unde câºtigãtorului i se
oferã posibilitatea de a înregistra
un album cu un mare producãtor
spaniol.

Adevãrul e cã Gelu mi-a
trimis linkul concursului ºi m-a
întrebat dacã nu vreau sã mã
înscriu ºi am fãcut-o fãrã sã îi

dau prea mare importanþã
deoarece se calificau primii trei,
iar criteriul era numãrul de
voturi ºi nimic altceva, ori eu
concuram, sã zic aºa, cu o
naþiune întreagã, toþi concurenþii
fiind spanioli în momentul în
care m-am înscris eu. Însã,
Gelu, dragul de el, se pricepe
foarte bine la tot ce înseamnã
marketing ºi reþele sociale si a
reuºit sã mobilizeze lumea dar
nu ar fi reuºit fãrã ajutorul altor
persoane  care s-au implicat
100% în toatã campania
voturilor. Dintre sutele de
persoane care au votat si care s-
au implicat enorm menþionez pe
: Daniela Bogdan, Corina
Otanceala, Adriana Ciocanaru,
Ionut Corneanu (Bro), Ionel B.
Florea, Beniamina Vate, Maria
Boaca Zagrean, Ioan Avram ,
Stanuta Marioara Iancu, Maria
Deca, Irina Sofica Telente, Nina
Ionita, Ana Baias, ..Nico Petu,
Livia Dragomir, Liviu Tomina
si mulþi mulþi alþii faþã de care
trebuie sã îmi cer scuze, dar nu
am cum sã îi menþionez pe toþi.

( I.v.R.-Z.) Ai mobilizat o
lume întreagã, cum comentezi
acest aspect?

( C.V.): Faptul cã în
momentul în care m-am înscris
eram singura româncã cred cã a
contat foarte mult. Românii din
diaspora sunt uniþi când unul de-
al lor luptã, iar eu aici eram ca si
David în faþa lui Goliat. Dar

acesta nu a fost singurul motiv
pentru care mi s-au alãturat,
bineînþeles cã s-au uitat pe cine
voteazã, dacã se meritã sau nu
sã risipeascã momente din viaþa
lor votând (video-ul melodiei
din concurs are peste 12.000 de
vizualizãri). Stiu asta pentru cã
am primit mesaje prin care
oamenii îmi spuneau de ce au
ales sã mã voteze. Au ascultat
vocea ºi au vãzut (prin
intermediul concertelor online)
omul ºi au hotãrât cã merit sã-mi
acorde o ºansã.

( I.v.R.-Z.) De curând, ai
depãºit 60.000 de voturi. Crezi
cã ritmul în care se voteazã,
semnificã faptul cã românii
sunt uniþi?

( C.V.): Nu cred, SUNT
convinsã cã avem ritmul acesta
de vot deoarece românii sunt
uniþi.  

( I.v.R.-Z.) Care sunt
dorinþele tale cele mai mari?

( C.V.): Dorinþele mele cele
mai mari sunt sãnãtate pentru
familia mea ºi dacã merg mai
departe în concursul acesta sã
fac tot ce-mi stã în putinþã
pentru a reprezenta cât mai bine
comunitatea româneascã.

( I.v.R.-Z.) Unde ºi cum te
pot vota cei care doresc acest
lucru?

( C.V.): Cei care doresc sã
mã voteze o pot face apãsând
linkul de mai jos, în bara de
cãutare a paginii care se
deschide, se scrie numele meu
CRISTINA VLASIN, iar apoi
sub videoul meu se apasa
butonul VOTA. Se poate vota
din orã în orã de pe date mobile
sau wi-fi.

https://www.ganacontuvoz.
com/inicio/listado-canciones/c-
12-alcorcon

( I.v.R.-Z.) Un gând pentru
cititorii noºtri?

(C.V.): Cititorilor dumnea-
voastrã le doresc sãnãtate ºi
mult noroc ºi sã dea bunul
Dumnezeu sã-ºi îndeplineascã
toate visele.

Ionela van Rees- Zota

Cristina Vlasin, o tânãrã româncã din
Spania candideazã pentru VOCEA SPANIEI!

Cristina Vlasin: “...Gelu, dragul de el, se pricepe foarte bine la tot ce
înseamnã marketing ºi reþele sociale si a reuºit sã mobilizeze lumea”



Sunt tineri, cheltuiesc mai
mult decât orice alþi turiºti
strãini, se cazeazã în hoteluri
de lux ºi le plac staþiunile cât
mai mari. Acesta este profilul
turiºtilor din þara noastrã care
îºi petrec vacanþa de iarnã în
Austria, cea mai îndrãgitã
destinaþie externã de schi
pentru români.

Aproximativ 70% dintre
românii care merg la schi în
strãinãtate aleg ca destinaþie
de vacanþã Austria, pe
parcursul anului trecut
139.000 de turiºti din þara
noastrã ajungând sã viziteze
acest stat. Românii se aflã pe
locul 12 în clasamentul
turiºtilor strãini care ajung în
Austria, primele locuri fiind
ocupate de germani, italieni ºi
olandezi.

Turiºtii români care pleacã
la schi în Austria sunt de cele
mai multe ori tineri, având în
medie vârsta de 35 de ani, ºi
sunt cei mai cheltuitori strãini
pe care îi gãzduiesc austriecii
în sezonul rece. Ei scot din

buzunare circa 125 de euro pe
zi de persoanã, în condiþiile în
care un austriac nu cheltuieºte
mai mult de 95 de euro pe zi,
potrivit reprezentanþilor
Oficiului de Turism al
Austriei.

Cei mai mulþi români care
îºi fac concediul de iarnã în
Austria preferã staþiunile din
landul Tirol. Cea mai
îndrãgitã este Ischgl, staþiune
aflatã la o altitudine de 1.377
de metri pe valea Paznaun,
între munþii Silvretta ºi

Verwall, aceasta fiind urmatã
în top de Solden ºi Innsbruck.
Dacã nu merg la schi, românii
îºi petrec concediile în Viena
unde viziteazã faimoasele
Pieþe de Crãciun.

De asemenea, 22% dintre
români aleg sã se cazeze în
hotelurile de 4-5 stele din
staþiunile austriace, optând
astfel pentru pachete care
costã circa 620 de euro de
persoanã ºi includ cazarea
pentru ºapte nopþi în regim de
demipensiune ºi un sky pass.

Cei mai mulþi turiºti din
þara noastrã preferã sã meargã
în vacanþã în Austria cu
maºina. Drumul poate fi
parcurs în 16-17 ore. Existã
însã ºi alte modalitãþi de
transport, respectiv cu trenul
sau cu avionul. Din România
pleacã avioane spre
aeroporturile din Innsbruck,
Salyburg, Memmingen sau
Friedrichshafen. Un bilet de
avion poate costa ºi 50 de
euro.

Portretul turistului
român fãcut de un

austriac
Turiºtii români care au

mers în vacanþã în staþiunile
austriece le-au lãsat o
impresie bunã celor de acolo.
Aºa au ajuns sã fie consideraþi
turiºti buni ºi prietenoºi.

„Am cunoscut mulþi turiºti
români. Mama mea are o casã
pentru oaspeþi aºa cã aveam
oaspeþi din România. De cele
mai multe ori, familiile de

români veneau în decembrie
sau în ianuarie, alãturi de copii
sau cu alte familii. Douã sau
trei familii cãlãtoreau
împreunã ºi veneau la schi
pentru o sãptãmânã. Românii
sunt oaspeþi foarte prietenoºi,
interesaþi sã experimenteze
unele aspecte tradiþionale ºi sã
fie în contact direct cu
proprietarul casei. Am avut
experienþe foarte bune cu
românii“, a declarat pentru
gândul Christina Ruhfass,
country manager în cadrul
Tirol Tourism Board.

Românii i-au lãsat o
impresie bunã ºi lui Michael
Manhart, managing director al
asociaþiei de teleschi din
Lech. „Sunt oameni foarte
simpatici ºi prietenoºi“, a
declarat Manhart pentru
gândul.

El ne-a mai spus cã îl
regiunea sa lucreazã mulþi
angajaþi din þara noastrã, unii
în industria hotelierã, iar alþii
chiar ºi ca instalatori.

http://www.gandul.info

Portretul românului care merge în Austria la schi.
Cheltuieºte în vacanþã mai mult decât toþi ceilalþi strãini
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Vremea bunã, preþurile mici de
final de sezon ºi lipsa aglomeraþiei se
numãrã printre avantajele care au
convins anul trecut 50.000 de români
sã meargã la schi în staþiunile din
Austria în lunile de primãvarã. Anul
acesta, se estimeazã cã numãrul celor
pasionaþi de sporturile de iarnã care
vor ajunge pe pârtiile din Tirol,
Innsbruck sau Schladming-Dachstein
va fi ºi mai mare, iar austriecii se
pregãtesc deja sã îi întâmpine ºi sã le
garanteze, cu ajutorul celor peste
20.000 de tunuri de care dispun, un
strat optim de zãpadã pânã la finalul
lunii aprilie.

„Creºterea numãrului de turiºti în
luna mai 2013 faþã de aceeaºi
perioadã a anului anterior a depãºit
5% ºi anticipãm cã acest trend se va
accentua în 2014 ºi în anii viitori“, a
declarat Gabriele Lenger, directorul
Oficiului de Turism al Austriei în
România.

„Turiºtii încep sã simtã beneficiile
practicãrii sporturilor de iarnã în
lunile mai blânde de primãvarã,
perioadã în care beneficiazã atât de
calitatea impecabilã a pârtiilor pentru
care Austria este recunoscutã, dar ºi

de temperaturile mai ridicate“, a mai
explicat Lenger.

Românii care nu au reuºit sã plece
în vacanþã la schi pânã acum se pot
îndrepta astfel spre destinaþii din
Austria unde în urmãtoarele luni vor
beneficia de condiþii bune pentru
practicarea sporturilor de iarnã ºi vor
avea ocazia sã participe la o serie de
evenimente care vor fi organizate
pânã la finalul lunii aprilie.

Topul celor mai populare
regiuni pentru schiatul de

primãvarã
1. Tirol
În Landul Tirol, poþi schia pânã în

luna iunie pe cei cinci gheþari din
regiune. Tot aici, se poate participa la
o serie de evenimente care se vor
organiza la finalul sezonului de schi.

Printre acestea se numãrã
Concertul Top of the Mountain, la pe
scena cãruia va urca ºi cântãreþul
Robbie Williams (4 mai), Electric
Mountain Festival (2 - 4 aprilie) la
care vor particpa unii dintre cei mai
cunoscuþi DJ ºi Mountin Beach Party
(5 aprilie).

2. Innsbruck

La Olympia SkiWorld Innsbruck,
turiºtii au la dispoziþie nouã pârtii de
schi pentru care au nevoie de un
singur permis de acces. Acestea
depãºesc 300 de kilometri lungime ºi
au niveluri de dificultate diferite.
Turiºtii care opteazã pânã în luna
aprilie pentru un pachet Olympia
SkiWorld Innsbruck vor beneficia de
transport gratuit cu autobuzul pânã la
pârtia doritã ºi de cazare la un hotel
de 4 stele.

3. Schladming-Dachstein
Acest domeniu schiabil se aflã la

800 de kilometri de Timiºoara ºi îi
aºteaptã pe turiºti pânã la finalul lunii
aprilie. Aici, pasionaþii de sporturi de
iarnã au la dispoziþie 50 de cabane

unde se pot caza ºi unde pot servi
bucate tradiþionale din Stiria.

4. Salzburg
Salzburg este o destinaþie idealã

pentru cei care vor sã combine
sporturile de iarnã cu activitãþile
culturale. Aici se va organiza, în
perioada 12 - 21 aprilie, Festivalul de
Paºte.

5. Hochzillertal Kaltenbach
Hochzillertal Kaltenbach a fost

declaratã cea mai bunã staþiune de
schi din lume. Circa 90% dintre pârtii
dispun de aparate pentru zãpadã
artificialã ºi de instalaþii care le
permit schiorilor sã le parcurgã ºi pe
timpul nopþii.

http://www.gandul.info

Topul celor mai populare staþiuni austriece pentru
schiatul de primãvarã



În Belgia, Spitalul Universitar din Anvers
(UZA) utilizeazã pentru prima datã o terapie pe
bazã de ºocuri electrice dezvoltatã în Statele
Unite pentru tratarea cancerului, relateazã
ziarul „Het Laatste Nieuws”.

Deocamdatã, tratamentul este scump, dar o
modalitate de rambursare a cheltuielilor este în
curs de pregãtire. Pacienþii cu forme agresive de
cancer de pancreas sau de ficat, având o
speranþã de viaþã scãzutã, pot beneficia acum de
o nouã formã de tratament la UZA,
relateazã Rador.

Spitalul Universitar din Anvers este prima
instituþie medicalã din Belgia care, începând
din luna decembrie a anului trecut, foloseºte
terapia „NanoKnife”, care existã de cinci ani în
Statele Unite. Este vorba despre un aparat
electric prevãzut cu ace care sunt plasate în
tumorã. ªocuri electrice scurte ºi puternice
distrug apoi celulele canceroase.

„Tehnica le oferã o alternativã unor pacienþi
în cazul cãrora tumora este dificil sau imposibil
de operat”, explicã dr, Geert Roeyen, chirurg la
UZA. Totuºi, tratamentul nu poate fi
administrat pacienþilor cu metastaze. Doar 10-
20% din cei 1600-1700 de pacienþi noi care
sunt diagnosticaþi în fiecare an cu cancer
pancreatic ar putea beneficia de noul tratament.
„Nu este vorba despre o maºinãrie miraculoasã,
dar ea poate prelungi durata de viaþã a
pacienþilor. Un medic american a tratat astfel
aproape 200 de pacienþi ºi le-a crescut speranþa
de viaþã cu circa 29 de luni, faþã de cele 12 luni
obþinute cu chimioterapia”, spune dr.Roeyen.

În plus, tratamentul nu este ieftin. Doar
aparatul costã între 200.000 ºi 300.000 de euro.
Acele costã aproximativ 5.000 de euro per
pacient ºi per tratament. Pentru moment, UZA
foloseºte propriul echipament, dar spitalul
intenþioneazã sã depunã o cerere pentru
ramburasarea cheltuielilor. Aproximativ zece
pacienþi sunt trataþi în prezent la UZA, dar
trebuie aºteptate rezultatele pe termen lung.
Tehnologia poate fi folositã ºi în tratamentul
cancerului de prostatã, a mai precizat dr.
Roeyen.

Sursa: descopera.ro

Tratament
controversat în
Belgia împotriva
cancerului - se
folosesc ºocuri
electrice

Belgia plãnuieºte construirea unei
insule artificiale din nisip la o distanþã de
3 kilometri de coasta sa, în apropiere de
oraºul Wenduine. Structura artificialã va
avea o formã de cerc, urmând sã aibã
rolul de a stoca energia eolianã. Noua
insulã din Marea Nordului ar fi construitã
de-a lungul a 5 ani, conform unei
prezentãri realizate de Ministrul Mãrii
Nordului din guvernul Belgian, Johan
Vande Lanotte. Iniþiativa vine în urma
încercãrilor belgiene de a reduce
dependenþa de energia nuclearã. În 2011,
aproximativ 57% din totalul energiei
consumate de Belgia a fost obþinutã graþie
reactoarelor nucleare, însã în epoca post-
Fukushima politicienii belgieni doresc sã
renunþe la acest tip de energie cât de
repede posibil, pe mãsurã ce surse
alternative de energie devin disponibile.
Una dintre cele mai mari probleme ale
electricitãþii constã în dificultatea de
stocare, lucru agravat în cazul energiei
eoliene ºi solare de faptul cã acestea
depind de vreme. „Avem multã energie
de origine eolianã, dar uneori aceasta se
pierde pentru cã nu existã suficientã
cerere de electricitate în acel moment”,
explicã purtãtoarea de cuvânt a
ministrului Johan Vande Lanotte.
„Aceastã insulã care ar permite stocarea
energiei constituie o soluþie grozavã”, a

adãugat purtãtoarea de cuvânt. Energia
neutilizatã ar fi folositã pentru a pompa
apa din centrul insulei, urmând ca aceasta
sã fie eliberatã înapoi în centrul insulei,
trecând prin turbine, atunci când cererea
de energie electricã depãºeºte oferta.

În ciuda faptului cã Belgia plãnuieºte
sã abandoneze energia nuclearã îndatã ce
acest lucru va fi posibil, anul trecut
autoritãþile belgiene au amânat cu 10 ani
închiderea celui mai vechi reactor
nuclear, în urma temerilor cã þara nu va
dispune de suficientã energie electricã.

Inspecþiile efectuate anul trecut de

experþii în energie nuclearã au descoperit
crãpãturi la vasul reactorului Doel 3,
lângã Antwerp ºi la Tihange 2, lângã
Liege. Cele douã reactoare au fost oprite
anul trecut, autoritãþile belgiene anunþând
cã necesitã mai multe informaþii înainte
de a hotãrî repornirea acestora.

Un studiu cerut de Partidul Verde din
Parlamentul European susþine cã „în
cazul repornirii celor douã reactoare, este
imposibil de eliminat posibilitatea unei
crãpãturi neaºteptate rezultate în urma
stresului termic; consecinþele ar putea fi
catastrofale”. Dacã insula artificialã
anunþatã de ministrul belgian ar fi, într-
adevãr, construitã, Belgia ar putea genera
2.300 de MW din reþeaua sa de eoliene
amplasate în Marea Nordului, înlocuind
astfel o mare parte din energia generatã
de cele douã reactoare nucleare.

În acest moment, energia eolianã
constituie doar 4% din totalul energiei
consumate de Belgia, însã în 2020
energia eolianã ar putea genera 4.000 de
megawaþi, estimeazã European Wind
Energy Association.

Un factor important în construirea
acestei insule artificiale îl reprezintã
reþeaua electricã de pe coasta belgianã,
care necesitã întãriri pentru a putea
gestiona o cantitate sporitã de energie.

Surse: Reuters, Phys.org
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Belgia vrea sã construiascã o insulã artificialã
pentru a putea renunþa la energia nuclearã

Oamenii de ºtiinþã din Belgia susþin
cã aroma ciocolatei îi face pe cei care
intrã în librãrii sã zãboveascã mai mult
printre rafturi ºi chiar sã ºi achiziþioneze
mai multe cãrþi.

Concluzia a apãrut dupã ce o echipã
de oameni de ºtiinþã coordonatã de Lieve
Doucé de la Universitatea Hasselt a
realizat un experiment de 10 zile într-o
librãrie din Belgia. Pentru aproximativ
jumãtate din timpul în care librãria era
deschisã, oamenii de ºtiinþã eliberau un
miros de ciocolatã din douã surse.
Mirosul era suficient de subtil încât sã nu
poatã fi observat imediat, însã suficient
de puternic pentru a fi recunoscut imediat
odatã ce un individ pomenea de el.

Pe toatã durata studiului, oamenii de
ºtiinþã au urmãrit reacþiile pe care le avea
unul din cinci indivizi care treceau pragul
librãriei. Pânã la finalul studiului, s-au
monitorizat 201 indivizi. Rezultatele au
indicat cã atunci când mirosul de
ciocolatã era prezent, cumpãrãtorii aveau
tendinþa de a sta mai mult în librãrie ºi de
se uita la mai multe titluri sau chiar de a

vorbi cu angajaþii. Mai exact, „clienþii
erau de 22,2 ori mai tentaþi de a examina
cu atenþie mai multe cãrþi, atunci când
simþeau mirosul de ciocolatã, comparativ
cu momentele în care mirosul nu era
prezent”, au notat autorii studiului.

Mai mult, atunci când aroma de
ciocolatã era simþitã în magazin,
cumpãrãtorii erau mai puþin tentaþi sã
caute doar un anumit titlu pe care sã îl
achiziþioneze. Ceva din mediul librãriei îi
fãcea pe aceºtia sã stea în librãrie mai
mult decât plãnuiserã.

Cercetãtorii au monitorizat vânzãrile
înregistrate, iar rezultatele au demonstrat
cã existã o legãturã puternicã între aroma
de ciocolatã ºi numãrul mare de cãrþi
culinare ºi de dragoste. În schimb, nu se
pare cã mirosul de ciocolatã nu a avut
nicio influenþã asupra cãrþilor de istorie
sau thrillerelor.

În total, din cei 201 subiecþi, 119 au
cumpãrat cel puþin o carte din una dintre
aceste categorii. Însã diferenþa a fost cã
numãrul cãrþilor din prima categorie
(cãrþi culinare) a crescut cu 40 de

procente atunci când se simþea mirosul de
ciocolatã. Poate mai important este faptul
cã ºi numãrul cãrþilor din a doua categorie
(cãrþile de dragoste) a crescut cu 22%,
spre deosebire de momentele în care
magazinul era lipsit de mirosul de
ciocolatã.

Interesant este faptul cã oamenii erau
mai tentaþi sã arunce o privire asupra
rafturilor cu thrillere ºi cãrþi de istorie
atunci când aroma de ciocolatã era
absentã.

Însã, dupã ce s-a luat în considerare
genul cumpãrãtorilor observaþi, s-a
constatat cã numãrul de cãrþi de istorie
sau crimã cumpãrate în timp ce se simþea
mirosul de ciocolatã creºtea oricum ca
urmare a faptului cã indivizii erau tentaþi
sã cumpere mai multe volume.

„Comercianþii pot folosi mirosuri
ambientale plãcute pentru a îmbunãtãþii
mediul din magazin ºi pentru a-i
determina pe cumpãrãtori ºi exploreze
magazinul”, au mai declarat oamenii de
ºtiinþã.

Sursa: Pacific Standard

Cum îþi influenþeazã ciocolata decizia de a face cumpãrãturi?



ICR Bruxelles a organizat pentru
cei mai mici cititori ai ªcolii
Europene nr. 4 ateliere de teatru ºi
desen care au ca punct de plecare
cartea Leonor ºi zânele a
autoarei Maria Postu, cu ilustraþii
semnate de Martina Garcia Aranda.

Leonor ºi zânele (Editura ªcoala
Ardeleanã, Cluj, 2017), în ediþie
bilingvã românã-francezã, prezintã
importanþa protejãrii mediului
înconjurãtor ºi îndrumã copiii spre
deprinderea unei atitudini ecologice.

Atelierele au avut loc în zilele
de 5 ºi 6 aprilie, la ªcoala Europeanã
nr. 4 din Bruxelles, ºi sunt destinate
elevilor cu vârste între 4 - 10 ani.

“Este fascinant felul în care teatrul
îi atrage pe elevi într-o experienþã a
comunicãrii, a exprimãrii emoþionale
ºi a imaginaþiei. Aceastã formã de
artã deschide noi orizonturi expresive
copiiilor ºi îi îndrumã spre un sens
artistic esenþial al vieþii lor. Fiecare
moment teatral reprezintã o
experienþã umanã plinã de culoare,
miºcare ºi trãiri.”, declara Maria
Postu pentru ICR Bruxelles.

În cadrul atelierelor de teatru,
elevii ºi-au îmbogãþit inteligenþa
emoþionalã ºi capacitãþile
comunicaþionale prin interpretarea
personajelor din carte dupã un
scenariu scris de autoare. La atelierele
de desen elevii vor experimenta

diverse tehnici artistice precum
desenul, colajul ºi pictura, în vederea
diversificãrii culturii vizuale ºi a
dezvoltãrii spiritului estetic de
observaþie.

Maria Postu este poetã, prozatoare
ºi profesoarã de limba ºi literatura
românã la Colegiul Naþional Bilingv
George Coºbuc (Bucureºti). Printre
lucrãrile sale literare cele mai recente
se numãrã volumul de poeme Cutia
poºtalã a cerului (Ed. eLiteratura,
Bucureºti, 2014), eseul „Imaginarul
puterii în proza românã” (Ed. Tipo
Moldova, Iaºi, 2013) ºi volumul de
prozã scurtã Povestiri de trezit adulþii
(Ed. Tracus Arte, Bucureºti, 2011).
La competiþiile de creaþie ºi literaturã
naþionale ºi internaþionale, Maria
Postu a primitdistincþii printre care,

premiul pentru eseu la Concursul
Internaþional“Memoria Slovelor”
(Vâlcea, 2016) ºi diploma Franco-
foniei la Concursul de poezie

Europoezie (Paris, 2013).
Cu o pregãtire în domeniul

juridic, Martina Garcia Aranda este în
prezent studentã la Academia Regalã
de Arte Frumoase din Bruxelles. Pe
lângã expoziþiile de grup la care a
participat, ilustratoarea este implicatã
în proiecte de educaþie plasticã
precum atelierele de desen pentru
copii de la Academia regalã (iulie
2017).

Ziua internaþionalã a cãrþii pentru
copii este sãrbãtoritã anual, în
întreaga lume, pe 2 aprilie,(data
naºterii scriitorului danez Hans
Christian Andersen) ºi vizeazã
încurajarea lecturii în rândul celor
mai tineri cititori.

Sursa: icr.ro
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ICR Bruxelles în colaborare
cu Palatul artelor frumoase din
Bruxelles (BOZAR) a prezentat,
în premierã, lung metrajul
Comoara, ultimul film semnat
de regizorul Corneliu
Porumboiu, pe 26 aprilie, de la
ora 20:00. Cineastul român,
prezent la proiecþia filmului, a
susþinut o sesiune de întrebãri-
rãspunsuri la finalul proiecþiei,
moderatã de profesoara ºi
istoricul de film Dominique
Nasta. Corneliu Porumboiu este
unul dintre cei mai titraþi regizori
ai noului cinema românesc. A
realizat filmele Visul lui Liviu
(2004), A fost sau n-a fost?
(2006), Poliþist, adjectiv (2009),
Când se lasã seara peste
Bucureºti sau metabolism
(2013), Al doilea joc (2015) ºi
Comoara (2015). Comoara,
distins la Cannes 2015 cu
premiul „Un Certain Talent“ al
secþiunii „Un Certain Regard“ ºi
cu Premiul Zilelor Filmului

Românesc la TIFF 2015, a avut
un succes extraordinar în Franþa,
unde a înregistrat un record de
peste ºapte milioane de
spectatori ºi a avut ºase
nominalizãri la Premiile César.

„Cineast inconturnabil al
scenei internaþionale, Corneliu
Porumboiu a contribuit, alãturi
de Cristian Mungiu ºi Cristi
Puiu, la reînnoirea spectaculoasã

a cinematografiei româneºti.
Filmografia sa exploreazã
chestiuni morale ºi etice ale
istoriei României, propunând
soluþii inovante estetice în cadrul
cinematografiei europene a
secolului al XXI-lea. Naraþiunile
sale cinematografice prezintã
secvenþe din trecut pentru a pune
în luminã, o Românie actualã, în
schimbare“, declarã pentru ICR

Bruxelles, Dominique Nasta.
Autoarea cãrþii Conteporary

Romanian Cinema: The History
of Unexpected Miracle (Ed.
Wallflorwer Press, 2013),
Dominique Nasta este istoric de
film ºi vice-preºedintã a maste-
ratului „Arta spectacolului, regie
ºi analizã cinmatograficã“ al
Universitãþii libere din
Bruxelles.

Regizorul ºi scenaristul
român Corneliu Porumboiu a
fost invitat de onoare al ULB sã
susþinã cea de-a cincea ediþie a
MasterClass finanþate de
Fundaþia Émile Bernheim, în
perioada 24-28 aprilie.

Cunoscutã pentru activitãþile
de mecenat artistic, Fundaþia
Émile Bernheim sprijinã
activitãþile academice ºi
organizeazã, în parteneriat cu
ULB, lecþii deschise pentru
studenþii universitãþii. Organiza-
te anual, din 2013, MasterClass
reprezintã o ocazie excepþionalã
pentru studenþi sã descopere unii
dintre cei mai importanþi
cineaºti, apreciaþi pe plan
mondial, precum Agnès Varda,
Bertrand Tavernier, Raoul
Servais ºi Olivier Assayas.

Proiectul face parte din
strategia ICR de promovare a
cinematografiei româneºti în
spaþiul Benelux.

Sursa: rombel.com

O „Comoarã“ a cinematografiei româneºti prezentatã
de Corneliu Porumboiu, în premierã, la Bruxelles

Ateliere de teatru ºi desen



Aþi ratat vreodatã trenul din cauza
aglomeraþiei din garã? Pentru a evita
astfel de momente neplãcute, o echipã
de arhitecþi din Olanda a gãsit o
soluþie ineditã: instalarea unui
tobogan într-o staþie de tren, pentru a
ajuta cãlãtorii sã ajungã mai repede pe
peron.

Compania olandezã de întreþinere
a infrastructurii feroviare, ProRail, îl
numeºte „accelerator de transfer“, dar
oricine altcineva ar spune cã este un
tobogan.

Instalat lângã o scarã de la recent
renovata garã Overvecht din Utrecht,
toboganul le permite cãlãtorilor sã
ajungã rapid la peron atunci când se
grãbesc. Dar, înainte de toate,
construcþia face din Utrecht un oraº
mai plãcut ºi mai distractiv.

„Acceleratorul de transfer“ a fost
proiectat de firma HIK Ontwerpers ºi
instalat la finalul lucrãrilor de
renovare a gãrii Overvecht.
Constructorii au explicat cã scopul a
fost acela de a aduce un zâmbet pe
chipurile cãlãtorilor. Ei au sperat cã o
astfel de intervenþie ludicã urbanã
poate ajuta la înlãturarea imaginii
negative pe care o are cartierul
Overvecht ºi se pare cã ºi-au atins
þelul.

Sursa: PopUp City

Într-o garã din
Olanda, un
tobogan ajutã
pasagerii sã
ajungã mai
repede la tren

O echipã internaþionalã de
cercetãtori studiazã, în prezent, mii
de scrisori din secolul al XVII-lea,
descoperite într-un cufãr de piele
din Olanda. Scrisorile nu au ajuns
niciodatã în mâinile destinatarilor.

Cufãrul a fost oferit unui muzeu
al poºtei din Haga în 1926, însã cele
2.600 de scrisori aflate în acesta,
dintre care 600 nu fuseserã deschise
niciodatã, sunt abia în prezent
studiate de o echipã internaþionalã
de cercetãtori, care include oameni
de ºtiinþã de la universitãþile Leiden,
Oxford, MIT ºi Yale.

Scrisorile au fost adunate în

cufãr de Simon de Brienne ºi soþia
sa, Maria Germain, care au lucrat ca
poºtaºi la Haga între 1676 ºi 1707.
Cei doi au sperat, probabil, cã
destinatarii vor veni la un moment
dat sã îºi ridice scrisorile ºi sã
plãteascã taxele poºtale, care în
acea perioadã se plãteau la primire.

Printre scrisori se aflã ºi una
scrisã de o femeie care se temea de
o sarcinã nedoritã ºi care a fost citit
abia acum, la peste 300 de ani dupã
ce a fost trimis celui ce era suspectat
cã ar fi tatãl copilului.

Scrisoarea îi este adresatã unui
negustor evreu bogat din Haga ºi a

fost scrisã în numele „unei prietene
comune“, o cântãreaþã de operã
olandezã care a plecat la Paris, unde
se pare cã a descoperit cã este
însãrcinatã.

Scrisoarea poartã inscripþia „niet
hebben“ ceea ce înseamnã cã
destinatarul a refuzat sã o accepte,
ghicind probabil conþinutul sãu, a
explicat pentru The Guardian
Daniel Starza Smith de la
Universitatea Oxford.

Scrise în ºase limbi, printre care
francezã, olandezã, spaniolã ºi
latinã, scrisorile au fost expediate
de oameni de diferite condiþii
sociale ºi meserii, de la aristocraþi ºi
spioni, la þãrani cu o educaþie
precarã. „Multe dintre aceste
persoane abia ºtiau sã scrie. Unele
angajau profesioniºti pentru a le
scrie scrisorile, însã cele mai multe
sunt redactate de oameni obiºnuiþi,
care scriau fonetic, în propriile
dialecte“, explicã Rebekah Ahrendt
de la Universitatea Yale.

Scrisorile sunt încã împãturite,
iar cele sigilate vor fi scanate
folosind noi tehnici imagistice,
astfel încât conþinutul lor sã poatã fi
examinat fãrã a le deschide.

Sursa: Telegraph
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Mii de scrisori, nedeschise
niciodatã ºi vechi de 300 de ani

O termocentralã revoluþionarã în
domeniul energiilor “eco”, a fost

datã în funcþiune la începutul lui
noiembrie în Olanda. Surpriza vine

din partea materiei prime care
alimenteazã termocentrala… 

Bãlegarul, produs în mod
natural de vacile unei ferme din
apropierea noi termocentrale, este
pus la fermenta alãturi de resturii
vegetale ºi reziduuri industriale, iar
biogazul rezultat este folosit drept
combustibil pentru termocentralã. 

Cãldura ºi energia astfel
generatã va fi distribuitã pentru
încãlzirea a circa 1.100 de case din
oraºul Leeuwarden situat în nordul
Olandei, afirmã într-un comunicat
de presã firma Essent, operatorul
noii termoncentrale. 

Sursã: Reuters

Locuinþele din Olanda sunt încãlzite cu... bãlegar
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Oraºul Amsterdam le pune la
dispoziþie locuitorilor sãi o mulþime
de platforme digitale prin care aceºtia
sunt încurajaþi sã participe la aºa-
numita sharing economy (economia
bazatã pe bunuri pe care utilizatorii le
împart unii cu alþii) ºi sã ajute
comunitatea. 

O aplicaþie numitã ParkFlyRent
închiriazã maºinile pe care cei ce
pleacã cu avionul în vacanþã le lasã în
parcarea aeroportului Schiphol.
Astfel, în loc sã stea nefolosite câteva
sãptãmâni, aceste automobile sunt
folosite de cei care au nevoie de o
deplasare temporarã prin oraº. Mai
mult, proprietarul primeºte o parte din
veniturile obþinute din închiriere,
potrivit Huffington Post. 

Ambuteiajele, o amintire
urâtã. Cum ar putea aratã

transportul în oraºe în 2030 
Un alt exemplu grãitor e aplicaþia

Djeepo, care pune la dispoziþie
utilizatorilor diverse spaþii de
depozitare (subsoluri, poduri etc.)
pentru cei care au nevoie sã îºi þinã
lucrurile undeva. 

Konnektid îþi permite sã-þi
împãrtãºeºti cu alþii talentele (cum ar
fi cântatul la chitarã) sau cunoºtinþele
(o limbã strãinã, sã zicem), We
Helpen îþi spune unde poþi sã faci
voluntariat, iar Camptoo îþi permite sã
închiriezi bãrci ºi iahturi, în timp ce
Abel face legãtura între ºoferii ºi
pasagerii care merg în aceeaºi
direcþie. 

„Am vrut sã convingem locuitorii
sã împartã unii cu alþii“, a explicat
Harmen van Sprang, unul dintre cei
care au pus bazele iniþiativei de
sharing economy din Amsterdam.

„Ne-am dorit ca fiecare om care stã
aici sã simtã o conexiune nu doar cu
oraºul în sine, ci ºi cu ceilalþi“, a
adãugat acesta. 

Proiecte care schimbã oraºul 
Aplicaþiile care fac parte din

proiect îi implicã pe cetãþeni în
diverse iniþiative ºi le reaminteºte cã
sustenabilitatea e ceva obligatoriu
pentru îmbunãtãþirea calitãþii vieþii
într-un centru urban. 

Ca parte a iniþiativei de a reduce
cantitatea de deºeuri ºi de a reduce
numãrul de maºini din Europa cu 1%,
aplicaþia SnappCar permite
utilizatorilor sã îºi închirieze
automobilele atunci când nu le
folosesc, monetizând astfel mijloacele
de transport care sunt nefolosite 90%
din zi. De asemenea, o altã aplicaþie
numitã MyWheels permite
utilizatorilor sã închirieze o maºinã
din vecinãtate. 

Iar sistemul s-a extins ºi la alte
servicii, precum mâncare ºi bãuturã.
Platforma AirDnD (Drink and Dine)
te ajutã sã ai parte de bucate pregãtite
de peste 2.000 de bucãtari amatori. 

„Îmi place sã gãtesc ºi îmi place
sã vorbesc cu oamenii. Pentru cei
cãrora le face plãcere sã stea în
bucãtãrie, dar nu au planuri sã se
angajeze într-un restaurant, cred cã
asta e singura soluþie. Da, primeºti la
tine acasã diverse persoane, însã în
special vin cei care au auzit de
AirDnD ºi sunt curioºi sã vadã despre
ce e vorba. Eu cred cã acest lucru ajutã
comunitatea“, a declarat Caro van der
Meulen. 

Sistemul din Amestardam e
mai eficient ca Uber ºi Airbnb 

Sistemul ce încurajeazã locuitorii
sã îºi punã bunurile la dispoziþia altora
se bazeazã pe o altã modalitate de
funcþionare decât celebrele platforme
Uber ºi Airbnb. 

De exemplu, aplicaþia Home
Exchange permite utilizatorilor sã
posteze fotografii cu locuinþele lor ºi
intermediazã un schimb temporar de
case, direct între proprietari, lucru ce
aduce cu ºine un nivel de încredere
mai mare decât dacã ai folosi o
platformã de închiriere precum
Airnbnb. 

Din punct de vedere al
autoritãþilor, împãrþirea bunurilor ºi
colaborarea reprezintã unele
importante pentru planul de a face din
Amsterdam un oraº prietenos ºi
sustenabil. „Încercãm sã creºtem
capitalul social, iar acest sistem e unul
bun. Credem cã o atitudine proactivã e
în beneficiul tuturor“, a explicat
Nanette Schippers, managerul
programului de sharing economy din
Amsterdam. 

Cum s-a ajuns aici 
Iniþiativa a pornit în 2015, când

Amsterdam a devenit primul oraº
european care ºi-a propus sã dezvolte
ºi sã promoveze platforme digitale
bazate pe împãrþirea bunurilor ºi
serviciilor. La proiect au participat
autoritãþile locale, dar ºi SharedNL, o
afacere socialã ce a ajutat start-up-
urile ºi le-a sfãtuit în aºa fel încât sã
îmbunãtãþeascã colaborarea între
instituþii, companii ºi cetãþeni. 

Iar proiectul e unul de succes, cãci
deja douã treimi din locuitorii oraºului
Amsterdam folosesc o platformã ce se
bazeazã pe conceptul de sharing
economy. 

Însã adevãrata vedetã este Peerby.
Lansatã în 2012, platforma permite
utilizatorilor sã închirieze bunurile de
prin casã celor ce se aflã în
împrejurimi. Anul trecut, afacerea a
obþinut o finanþare în valoare de 2,2
milioane de dolari prin crowdfunding. 

Iar viitorul aratã bine pentru
Amsterdam, cãci cei mai mulþi
utilizatori ai acestor servicii sunt
tineri, care nu au nici cea mai micã
problemã în a-ºi împãrþi bunurile cu
alþii sau în a-i ajuta cumva.

Sursa: ziare.com

Amsterdam ne aratã cum sã folosim conceptul de
sharing economy pentru a face un oraº sustenabil

O femeie paralizatã din
Olanda este primul pacient
care a beneficiat de o nouã
metodã a implantului în
creier, care asigurã celor care
nu pot vorbi sau nu se pot
miºca capacitatea de a realiza
aceste lucruri doar cu ajutorul
gândurilor lor.

Noul implant, care
funcþioneazã cu ajutorul unei
interfeþe computerizate, o va
ajuta sã se exprime - îi oferã
posibilitatea de a comunica cu
ceilalþi oameni fãrã a fi
nevoie de asistenþã medicalã.

„Este o premierã!“, a

semnalat Nick Ramsay,
neurochirurg. „Este vorba
despre un întreg sistem
implantabil care nu are nevoie
de un expert pentru a
funcþiona“, a adãugat acesta.

Hanneke de Brujine a fost
diagnosticatã cu sclerozã
lateralã amiotroficã în 2008,
iar curând celulele nervoase
au dispãrut complet. În decurs
de 2 ani, a devenit incapabilã
sã respire fãrã ajutorul unui
ventilator, nu a mai putut
vorbi ºi nu s-a mai miºcat.
Înaintea de implantarea
acesui sistem, a fost ajutatã de

cãtre un altul, care urmãrea
miºcarea ochilor sãi ºi îi
oferea posibilitatea de a alege
cuvintele de pe ecranul unui
computer pentru a se putea
expima. Însã, trei persoane
din cele care suferã de aceastã
afecþiune îºi pierd capacitatea
de a îºi miºca ochii. Tocmai
de aceea, Ramsay a încercat
sã creeze un sistem care sã nu
necesite miºcãri fizice, iar
asta înseamnã un singur
lucru: un sistem de citire a
gândurilor.

Acest sistem este implan-
tat chirurgical în creier, iar

doi electrozi sunt plasaþi în
cortexul motor al creierului,
cel care controleazã
miºcãrile. Locul exact al
plasãrii acestor electrozi este
crucial: unul trebuie sã fie
poziþionat în partea creierului
care este responsabilã cu
miºcarea mâinii drepte, iar
celãlat în locul care este pus
în miºcare când vrei sã
numeri invers. Aceºti
electrozi sunt conectaþi printr-
un transmiþãtor implantat în
pieptul pacientei, iar acesta
este capabil sã comunice prin
intermediul wireless-ului cu

un program de afiºare care se
aflã în faþa femeii. Atunci
când Brujine se va uitã la
ecran, va vedea un pãtrat care
se miºcã peste litere, iar
atunci când acesta este
poziþionat peste o literã pe
care doreºte sã o utilizeze,
trebuie sã îºi imagineze cã îºi
miºcã mâna pentru a o putea
alege.

Totuºi, sistemul a fost
testat doar pe un pacient, aºa
cã în cazul urmãtorului
pacient nu se asigurã
succesul.

Sursa: Science Alert

Primul IMPLANT în creier din lume
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Lucian Blaga, a cunoscut-o pe
Cornelia Brediceanu în 1915, la Liceul
„Andrei ªaguna” din Braºov unde, pe
când erau colegi la liceul unde tânãra
domniºoarã se înscrisese pentru a-ºi da
bacalaureatul. Povestea lor de dragoste
s-a consolidat mai târziu în anii
studenþiei, la Viena, când cei doi tineri s-
au regãsit iar  sufletele lor s-au
recunoscut ºi inimile lor au început sã
batã acelaºi ritm. „Ne comportam ca ºi
cum ne-am fi cunoscut dintotdeauna. O
priveam pierdut” recunoºtea viitorul
filosof ºi diplomat român. Pe atunci,
Blaga era student la Facultatea de
Filozofie iar Cornelia urma cursurile
Facultãþii de Medicinã. Poate nu
întâmplãtor, reîntâlnirea lor a avut loc
într-o bibliotecã, respectiv în sala de
lecturã a Bibliotecii Universitãþii din
Viena. Poate un întâmplãtor marea lor
iubire a stat, cum este ºi firesc sub
semnul poeziei, al cuvintelor tainice, al
atingerilor magice, al plimbãrilor
inocente prin parcurile capitalei vieneze. 

„Îmi ocupam  foarte devreme locul
în Biblioteca Universitãþii – mãrturisea
Lucian Blaga în „Hronicul ºi cântecul
vârstelor”. S-a potrivit odatã într-o dupã-

amiazã, dupã o orã douã de lecturã, cã
mi-am ridicat ochii de pe carte. În faþa
mea vizitatorii în ºir […] .Printre cei
dintâi care aºteptau, era domniºoara
Cornelia. […] Frumoasã cu adevãrat.
Silueta calmã, privirea uºor melancolicã,
liniile inteligente erau aceleaºi, dar mai
mature acum. Cornelia nu mai era

fetiºcana subþiricã, ce refuza cu dispreþ
bãieþos împlinirile. Fãptura, de contururi
înmuiate în nuanþe de catifea, fãcuse
concesii feminitãþii.” (Lucian Blaga –
Hronicul ºi cîntecul vîrstelor, Editura
Tineretului, 1965 p. 186)

În vremea când erau colegi de  liceu,
Lucian Blaga îi spunea  Corneliei
„ghiocelul negru” gândindu-se la tânãra
firavã cu ochi mari ºi inteligenþi, de care
s-a îndrãgostit, mai târziu,   nebuneºte ºi
pe care a transformat-o în centru
existenþei sale. Iatã ce scria despre ea,
prin 1920, când se pregãtea sã o cearã de
soþie ,,Dacã tu eºti a mea, dacã tu îþi
dãruieºti eul tãu-mie, atunci ºi eu o sã-þi
dãruiesc þie ºi tuturor celorlalþi lucruri
frumoase, unice în felul lor…Altfel,
crede-mã, aº închide buzele ºi aº tãcea
viaþa întreagã, cãci nu ar putea vorbi
cineva, dacã te-a pierdut. Aº tãcea retras
în mine, ºi nimeni n-ar ºti dupã moartea
mea, cã am trãit. Un singur izvor am
pentru tot ceea ce fac: Tu!“ („Jurnalele”
Corneliei Blaga-Prediceanu, Bucureºti :
Humanitas, 2016).

Marele poet, filosof ºi diplomat
român recunoºtea cã se simþea pierdut
fãrã ea, de aceea nu a încetat sã o adore,

nu a încetat sã lupte pentru femeia iubitã,
cerând-o de nevastã în ciuda faptului cã,
la început pãrinþii fetei se opuneau
acestei cãsãtorii. Cãlãtoria lui Lucian
Blaga în lumea poeziei nu ar fi început
niciodatã, probabil, dacã Cornelia nu ar
fi fost lângã el, nu l-ar fi încurajat sã
publice ºi nu l-ar fi contactat pe Sextil
Puºcariu, pentru a-i prezenta creaþiile
poetice ale soþului ei. Tot Cornelia Blaga
a fost cea care l-a sprijinit în cariera
diplomaticã, i-a fost confident, muzã ºi
soþie devotatã. 

Într-adevãr, Lucian ºi Cornelia trãiau
unul prin celãlalt, ºi se bucurau unul de
altul în clipele de liniºte ºi calm dar ºi în
momentele de cumplitã sãrãcie ºi
izolare. Cornelia fiind o femeie
puternicã, extraordinar de frumoasã ºi
inteligentã, a ales totuºi sã trãiascã în
umbra lui Blaga, pe care l-a susþinut
permanent, astfel încât, spre finalul
vieþii, când Cornelia, suferea de
Altzeimer, credea cã este însuºi este
Blaga, confirmând ceea ce poetul scria,
cu ani în urmã :  „Când zic eu, te înþeleg
ºi pe tine”. …(Corespondenþã – ianuarie
1918, p. 101)

Liliana Moldovan

Celebre poveºti de dragoste

ªi a fost o dragoste tare ca granitul

O noapte linã, diafanã de varã
înveºmânta firea în vãluri albastre de
satin. Luna de mãrgãritar plutea ca un
vis printre stelele de safir, de smarald ºi
rubin. Elsa adormise cu gândul la
prinþesa din povestea pe care tocmai o
citise, prinþesa ce rãtãcea tristã pe
insula magicã a vrãjitoarei Alcina.
Deodatã i se pãru cã prin fereastra
deschisã intrã în camerã o pãuniþã.
Pãuniþa a luat-o pe aripile ei plutind cu
fetiþa prin zarea înstelatã a nopþii spre
tãrâmuri îndepãrtate, necunoscute.

Elsa: Oare visez, ori aievea se
petrece totul?

Când ºi-a venit în fire, Elsa s-a
vãzut pe o insulã încântãtoare, în
mijlocul cãreia se afla o grãdinã de
poveste. Iarba era de mãtase, copacii de
argint iar florile din raze de curcubeu.
În mijlocul grãdinii sclipea un lac
limpede ºi strãveziu, desprins parcã din
azurul cerului, iar lângã lac sta un prinþ
neasemuit de frumos. Prinþul cânta,
acompaniindu-se la o harpã de aur,
bãtutã toatã în smaralde. Glasul lui era
atât de dulce, de cald, de minunat încât
Elsa îl asculta ca vrãjitã. Când s-a oprit,
ea s-a apropiat, întrebându-l cine este.
Prinþul îi rãspunse cã se numea Karl ºi
era fiul regelui Siegfried din regatul de
la soare-apune.

Elsa: De ce nu mai cânþi?

Karl: Fiindcã nu îmi mai este cu
putinþã, prinþesã.

De-acum ºi pânã mâine la ceasul
acesta voi fi un om de piatrã.

Acestea spuse Karl ºi împietri pe
datã sub privirea ºi mai împietritã a
Elzei.

Elsa: Doamne, ce tainã dureroasã te
învãluie oare frumosul meu prinþ?

Elsa a încercat sã afle aceastã tainã,
dar nimeni nu putea sã-i spunã nimic.
În cele din urmã, silfida Rosalinde,
domniþa izvorului auriu i-a spus cã
vrãjitoarea Alcina, îndrãgostitã de
frumosul prinþ dorise a-i fi mireasã,
însã el o refuzase. Atunci ea se
rãzbunase, prefãcându-l într-un om de
piatrã ºi neîngãduind sã îºi reia
adevãrata înfãþiºare decât o singurã orã
pe zi.

Elsa: Dar ºtii cumva dacã prinþul
Karl ar putea fi scãpat de sub puterea
Alcinei?

Rosalinde: Da, prinþesã Elsa, dacã
cineva l-ar stropi cu apã de la izvorul
vieþii.

Elsa: Te rog, ajutã-mã, Rosalinde!
Vreau sã îl salvez pe prinþul Karl!

Silfida Rosalinde a sfãtuit-o în tot
ce avea sã facã, apoi i-a dat pelerina ei
vrãjitã. Oricine ºi-ar fi pus pe umeri
acea pelerinã s-ar fi fãcut pe datã
nevãzut. Cu ajutorul ei Elsa a reuºit sã

treacã peste toate primejdiile scoase în
cale de Alcina. Astfel a ajuns ea la
izvorul vieþii, luând apã într-un urcior
de argint. S-a întors apoi ºi a stropit cu
apa vieþii omul de piatrã, iar acesta a
redevenit pe datã prinþul Karl, mai
frumos ºi mai plin de vioiciune ca
oricând. Karl i-a mulþumit din toatã
inima, apoi, îmbrãþiºând-o, îi spuse:

Karl: Elsa, prinþesa mea iubitã, voi
pleca acum într-o cãlãtorie lungã dar îþi
promit cã mã voi întoarce ºi într-o
minunatã searã de varã vom sãrbãtori
nunta noastrã.

Spunând acestea, prinþul a urcat
într-o barcã de aur, trasã de o lebãdã ce
pãrea desprinsã dintr-o razã de lunã,
pierzându-se în depãrtãrile albastre.
Elsa s-a trezit ºi zile în ºir nu ºi-a mai
putut lua gândul de la acel vis frumos,
în care ea era o prinþesã, salvând un
prinþ din puterea unei vrãjitoare.

Anii au trecut, Elsa a crescut
devenind de o frumuseþe nemaivãzutã.
Era înaltã ºi mlãdioasã ca trestia, avea
pãrul ca razele de soare ºi ochii
asemenea cerului verii. Iatã cã într-o zi,
Clara, prietena ei cea mai bunã a
invitat-o la operã.

Elsa: Dar ce se cântã?
Clara: „Flautul fermecat”, de

Mozart, iar Karl, fratele meu va fi
prinþul Tamino.

Cât de minunat cânta Karl ºi cât era
el de frumos! Semãna leit cu prinþul din
visul acelei nopþi diafane de varã. La
sfârºitul spectacolului Clara le-a fãcut
cunoºtinþã ºi din acea clipã cei doi s-au
îndrãgit. Într-o zi, pe când stãteau pe
bancã în parc Karl spuse:

Karl: ªtii, într-o noapte limpede ºi
strãvezie de varã am avut un vis, pe cât
de ciudat, pe atât de minunat. Se fãcea
cã eram prinþ, aflat pe o insulã în
puterea unei vrãjitoare, iar o prinþesã
m-a salvat, stropindu-mã cu apã de la
izvorul vieþii. Prinþesa se numea Elsa ºi
Doamne, acum când te privesc mi se
pare cã erai tu însãþi!

Elsa surâse. Prinþul ºi prinþesa din
visul dulce al copilãriei se regãseau
acum, doi tineri neasemuit de frumoºi.

Karl: Te vreau alãturi pentru
totdeauna, frumoasa mea Elsa, fiindcã
te iubesc!

Elsa: ªi eu te iubesc, Karl, prinþul
meu din vis!

Nunta lor s-a serbat într-o searã
minunatã de varã, într-o grãdinã cu
iarba ca o catifea de smarald ºi florile
plãsmuite parcã din raze de stele.
Astfel, visul frumoasei Elsa s-a
transformat într-un basm adevãrat.

Ramona Maria Bochie
autoare nevãzãtoare de
literaturã pentru copii

Visul frumoasei Elsa
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COPILUL MEU FRUMOS!

ªtim cu toþii cã pentru
fiecare mãmicã, copilul

ei este cel mai frumos. În
cadrul acestei rubrici,

pãrinþii care doresc sã-ºi
vadã odorul în paginile

ziarului nostru, sunt
invitaþi sã ne trimitã pe

adresa de e.mail a
redacþiei:

asii.romani@yahoo.com,
o fotografie cu fiul sau
fiica lor, o fotografie

însoþitã de câteva rânduri
(nume, prenume, vârstã,

pasiuni etc).

A fost odatã ca niciodatã o
familie de iepuri, care trãia în
mijlocul unei pãduri întunecoase.
Familia era compusã din tatãl
Iepuroi, mama Iepuroaicã ºi cei
ºase iepuraºi mici. Iepuraºii s-au
nãscut la începutul primãverii, ºi
pânã n-au împlinit trei sãptãmâni
(când ºi-au deschis ochii), n-au
plecat de lângã mama lor. Chiar ºi
dupã ce s-au nãscut, cât timp erau
foarte mici, nu ieºeau aproape
deloc din cuib. Dar crescând, au
început sã iasã afarã, sã se joace,
cum se joacã toþi copii. Toþi
iepuraºii erau foarte jucãusi, iar cel
mai mic dintre ei era ºi cel mai
deºtept dintre ei. De cîte ori jucau
cîte un joc, el ieºea cistigãtor. 

Într-o zi, tatãl Iepuroi i-a
chemat pe toþi ºi le-a spus: 

„Dragii mei iepuraºi, trebuie
sã vã spun cã viaþa nu e chiar atâta
de simplã precum credeþi voi. De
exemplu, noi, animalele mai slabe,

trebuie sã luptãm pentru
supravieþuire. În pãdurea asta ne
pîndesc tot felul de pericole: în
primul rând sunt vulpile cele ºirete
care vor sã ne prindã, apoi mai este
bãtrânul lup, care s-ar bucura sã
prindã aºa o pradã gustoasã. Sigur
cã nu în ultimul rând, pãdurea e
uneori cutreieratã de vânãtori, iar
aceºtia sunt cei mai periculoºi.
Singura noastrã armã este fuga,
trebuie sã fim atenþi sã nu ne prindã
nici unul din aceºti duºmani ai
noºtri. Voi, ca ºi copii, nu trebuie
pentru nimic în lume sã plecaþi de
lângã cuibul nostru ºi de lângã
mamã voastrã. Cât sunteþi atâta de
mici, doar noi vã putem apãra.“ 

„ Da,“ au spus iepuraºii în
cor.“Aºa o sã facem!“

Dar, copii fiind, uneori se
îndepãrtau prea mult de cuib, iar
mama lor era foarte îngrijoratã
pînã reuºea sã îi gãseascã. Într-o
bunã zi, inevitabilul s-a produs:

iepuraºii tot jucîndu-se, s-au
depãrtat de culcuºul lor, iar cînd s-
a lãsat seara, ºi-au dat seama cã nu
mai ºtiu drumul cãtre casã.
Noaptea se lãsa ameninþãtoare
peste pãdurea cea întunecoasã,
desenînd umbre ameninþãtoare în
tufiºuri.

Iepuraºii s-au speriat ºi au
început sã scînceascã. Dar cel mic
le-a spus celorlalþi:

„Nu trebuie sã ne speriem, hai
mai bine sã cãutãm un adãpost
pentru noaptea aceasta, iar mîine
dimineaþã, pe luminã, vom reuºi sã
gãsim drumul spre casã. Mai ales
cã mama ºi tata ne vor cãuta.“ 

Zis ºi fãcut: micuþii iepuraºi
ºi-au cãutat un tufiº mai des ºi s-au
înghesuit unul în altul, sã se
încãlzeascã, cãci începuse sã se
lase cu frig... Au gãsit un tufiº în
care au îngrãmãdit paie, crenguþe,
frunze uscate ºi au fãcut un culcuº
pentru noapte.

Noaptea a trecut greu...
iepuraºii, care din fire sunt
sperioºi, se trezeau cînd auzeau
vreun zgomot suspect. Dar era
doar vîntul care miºca crengile
copacilor.

Cînd a venit dimineaþa,
iepuraºii au început sã caute
drumul cãtre casã. Mergînd ei prin
pãdure au auzit la un moment dat
o miºcare în faþã, pe cãrare.
Iepuraºii au inceput sã
strige:“Tatã! Tatã!“, dar cel mic
le-a fãcut semn sã tacã. ºi sã se
ascundã. El ºtia cã pãdurea este
uneori periculoasã. 

Într-adevãr, pe potecã venea
un lup. Lupul era foarte bãtrîn, dar
cu toate acestea, a vãzut miºcarea
de pe cãrare ºi, din douã miºcãri, i-
a ajuns din urmã pe iepuraºi.

„Ha, ha, uite cu ce prînz
gustos m-am ales pe ziua de azi!“
a zis lupul, lingîndu-se pe bot. 

„ Uºurel, domnule Lup, nu vã

grãbiþi, vã rog!!!“ zise iepuraºul
cel mic, fãrã pic de emoþie în
glas.“ Ne-am ascuns în tufiº
pentru cã acum un minut au trecut
pe aceastã cãrare un grup de
vînãtori care vã cãutau chiar pe
Dumneavoastrã. Eu zic sã
renunþati la prînzul cel gustos ºi sã
o fugiþi sã vã ascundeþi, pînã nu e
prea tîrziu.“

„Îþi mulþumesc tinere, ºi îþi
rãmîn dator“, zise lupul zbughind-
o la fugã printre copaci .

„Cu mare plãcere!!“,
murmurã micul iepuraº, în rîsetele
batjocoritoare ale fraþilor sãi.

ªi aºa iepuraºii scãparã de
lupul cel rãu. Într-un tîrziu,
osteniþi, au ajuns acasã, unde au
fost întîmpinaþi de pãrinþii lor care
îi cãutaserã ingrijoraþi toatã
noaptea. Bucuria revederii a fost
mare, iar iepuraºii au promis cã nu
se vor mai îndepãrta de casã.

www.parinti.com

Iepuraºul cel isteþ 

Bunã ziua. Mã numesc Serafim, am un an ºi 10 luni
ºi sunt rãsfãþatul ºi alintatul lui nanu Nicu ºi al

pãrinþilor. Îmi plac plimãrile, sã descopãr zilnic câte
ceva nou ºi îmi iubesc fratele tare mult. Îmi place sã
fiu mereu în centrul atenþiei, iar a sta la fotografiat

este unul din punctele mere forte.
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Peºtera Scãriºoara, situatã în sudul

Masivului Bihor din Munþii Apuseni, în

apropierea comunei Gârda de Sus, judeþul

Alba (pe valea Arieºului Mare, la 32 de

kilometri amonte de Câmpeni, pe DN75),

este un loc unic în þara noastrã; este o

minune îngheþatã în timp. Peºtera

Scãriºoara, unul dintre cele mai

spectaculoase obiective turistice din

România, a fost declaratã Monument al

Naturii în 1938. Chiar într-o þarã bogatã în

peºteri, cum este România, multe dintre ele

remarcabile prin frumuseþe ºi importanþã

ºtiinþificã, peºtera Scãriºoara îºi pãstreazã de

multã vreme un statut aparte, pentru savanþi

ºi simpli vizitatori deopotrivã. Aici se gãseºte

cel mai mare gheþar subteran din România,

o masã de gheaþã veche de milenii, care

„vorbeºte” oamenilor de ºtiinþã despre

vremurile trecute, iar în jurul ei, feerice

alcãtuiri de gheaþã, însufleþite de luminã,

încântã privirile vizitatorilor.

Gheþarul subteran cu o suprafaþã de

aproximativ 5550 mp ºi cu un volum care

oscileazã între 40000 ºi 55000 m3, este ca

dimensiuni, cel mai mare gheþar subteran

din România ºi al doilea cel mai mare gheþar

din lume, dupã cel din Slovacia.

Peºtera Scãriºoara mai este numitã ºi

peºtera Gheþarul de la Scãriºoara, ca

recunoaºtere a însemnãtãþii celei mai

importante comori pe care o adãposteºte –

uriaºul bloc de gheaþã subpãmântean, cu o

vechime de 4.000 de ani. Numele de

”Scãriºoara” provine de la comuna

Scãriºoara situatã 16 km mai jos, de care

aparþinea administrativ în vremea când a fost

numitã astfel (acum aparþine comunei Gârda

de Sus, judeþul Alba).

”...Peºtera Scãriºoara a fost menþionatã

pentru prima datã în 1847, de cãtre A. Szirtfi,

iar primele informaþii ºtiinþifice au fost oferite

de K. F. Peters (1861) ºi A. Schmidl (1863).

Flora ºi fenologia vegetaþiei din pereþii

avenului au fost studiate de Al. Borza,

formaþiunile de gheaþã, de cãtre Emil

Racoviþa (1927), iar V. Puºcariu face o

prezentare ºtiinþificã ºi turisticã în 1934. O

explorare mai atentã a gheþarului este

întreprinsã în 1947 de Maxim Pop ºi Mihai

ªerban ºi, din nou, în 1965, de Iosif

Viehmann, Gh. Racoviþa, M. ªerban, T. Rusu

ºi V. Crãciun.

Peºtera Scãriºoara este parte a

sistemului carstic Gheþar - Ocoale - Dobreºti

ºi este sãpatã în cãlcare datând din Jurasicul

superior, dispuse monoclinal pe direcþia NV-

SE, la o altitudine de 1165 m, la marginea

platoului carstic Gheþari - Ocoale. Primãvara,

când vremea se încãlzeºte, gheþarul începe

sã se topeascã, dar este alimentat în fiecare

iarnã cu un nou strat la suprafaþã. Cel mai

vechi strat de gheaþã de la bazã are 4000 de

ani - prin analizarea lui, cercetãtorii de la

Institutul de Speologie ”Emil Racoviþã” din

Cluj au obþinut o multitudine de informaþii

despre cum a fost vremea în ultimii 4000 de

ani, când au fost incendii în zonã, când ºi cât

aur se exploata în Apuseni pe vreamea

dacilor etc. Intrarea în Peºtera Scãriºoara se

face printr-un aven cu un diametru de 60 de

metri care se deschide în pãdurea din

marginea platoului. Cei 48 de metri pânã la

fundul avenului se coboarã pe o potecã

îngustã, sãpatã în stâncã, ºi câteva scãri

metalice ancorate în pereþi. La baza avenului

se menþine tot anul un strat gros de zãpadã,

iar de aici se intrã în Sala Mare printr-un

portal impunãtor, mãsurând 24 m lãþime ºi

17 m înãlþime. Peºtera Scãriºoara are o

singurã încãpere, cu o dezvoltare totalã de

700 m, în mijlocul cãreia se aflã un imens

bloc de gheaþã. Partea superioarã a blocului

formeazã podeaua Sãlii Mari, iar în partea

dreaptã acest planºeu se rupe într-un

tobogan abrupt de gheaþã, care duce în zona

denumitã ”Biserica”. Aici apar primele

formaþiuni stalagmitice de gheaþã - aceasta

este zona deschisã turiºtilor, restul peºterii

fiind rezervaþie ºtiinþificã, cu douã sectoare

distincte. În latura din dreapta intrãrii se aflã

Rezervaþia Micã, la care se ajunge dupã o

coborâre de 15 m, iar în stânga se aflã

Rezervaþia Mare, spre care se coboarã 20 m.

La baza Rezervaþiei Mari, galeria se continuã

cu o pantã abruptã, Galeria Maxim Pop. În

amândouã rezervaþiile, lângã gheþar reapar

stalagmitele de gheaþã, dintre care unele au o

existenþã permanentã, iar altele se topesc în

cursul verii, dar se refac în forme

asemãnãtoare în lunile de iarnã.  Dincolo de

aceste forme îngheþate, aspectul peºterii se

schimbã total, locul gheþii fiind luat de

concreþiuni de o mare diversitate ºi

frumuseþe: stalactite, stalagmite, coloane,

draperii parietale, coralite, gururi. Acestea

abundã mai ales în Galeria Coman, o

prelungire îngustatã a Rezervaþiei Mari, care

coboarã în pantã accentuatã pânã la 105 m

(adâncimea maximã a peºterii). Galeria

Coman se apropie la câþiva metri de cea de a

doua peºterã a sistemului carstic Scãriºoara

- peºtera Pojarul Poliþei, cu care a comunicat

cândva, înainte de începutul formãrii blocului

de gheaþã...” 1

Drumul spre peºterã porneºte din

comuna Gârda de Sus, situatã pe valea

Arieºului Mare la 32 km amonte de Câmpeni

(pe DN75). Din centrul comunei se

desprinde drumul carosabil de pe Gârda

Seacã pe care se ajunge, dupã aproximativ 1

km, la gura Vãii Ordâncuºa. De aici existã trei

variante. Prima este poteca turisticã marcata

cu cruce roºie, care mai întâi trece prin

cãtrumul Mununa ºi dupã un traseu de 10

km, ajunge la Peºtera Scãriºoara. Cea de a

doua variantã este drumul asfaltat de pe

valea Ordâncuºei, de 23 km care duce pânã

în cãtunul Gheþar. Ultima ºi cea mai nouã

variantã este pe Valea Gârda Seacã. La 2 km

de la gura Urdâncuºei porneºte un drum

forestier prin Mununa pânã la Gheþar lung de

12 km. Peºtera este localizatã la 46o29’23?N

22o48’35?E. 2

Topografia peºterii prin regimul de

ventilaþie, face posibilã existenþa gheþarului în

ziua de azi. În timpul iernii aerul de la exterior

este mai rece ºi are o densitate mai mare

decât cel din subteran, pãtrunzând în

peºterã. Se creeazã astfel doi curenþi de aer,

de sensuri opuse: unul imergent, rece -

celãlalt emergent, relativ mai cald care iese la

suprafaþã. În timpul verii raportul termic se

inverseazã. Schimburile de aer din timpul

iernii nu se mai efectueazã, aerul rece din

subteran fiind mai greu, nu se mai poate

ridica la suprafaþã. Temperatura din peºterã

este influenþatã de regimul de ventilaþie ºi

inerent de anotimpurile de la exterior. Iarna,

datoritã schimburilor de aer cu exteriorul,

temperatura poate sã scadã nedefinit. Cea

mai joasã temperaturã constatatã a fost de -

20gr C. În cursul verii, când schimburile

aerodinamice se stopeazã, temperatura din

peºterã este de aprox 0,5grC.3

Peºtera Scãriºoara este ºi un loc mistic

care emanã multã energie pozitivã ºi despre

care legenda spune cã adãposteºte un

dragon. Localnicii bãtrâni îºi mai amintesc ºi

acum de poveºtile locale care indicau faptul

cã Scãriºoara a fost locuit de un dragon

vechi, numit ªolomãþ. La fiecare An Nou, în

Ajun, - spun câmpenii - o fecioarã era rãpitã

de dragon ºi ascunsã în palatul sãu de

gheaþã din interiorul peºterii. O altã credinþã

popularã spune cã în spatele formaþiunii

calcaroase numite ”La Brazi”, au existat douã

bazine de apã cu puteri miraculoase; oricine

a îngenuncheat în faþa lor ºi ºi-a pus o dorin-

þã, aceasta i se îndeplinea dupã ce persoana

lua o gurã de apã ºi atâta timp cât dorinþa

rãmânea secretã, timp de cel puþin un an.

Peºtera este amenajatã, beneficiazã de

sistem de iluminare electricã ºi are corp de

ghizi autorizaþi. Ghetarul de la Scãriºoara este

important pentru ºtiinþã în primul rând în

complexul de fenomene care se datoresc

prezenþei gheþii ºi structurii generale a peº-

terii: morfogeneza ºi evoluþia formaþiunilor

de gheaþã, stratificarea masivului de gheaþã

etc. Avenul, prin flora sa variatã, diferenþiatã

pe nivele, oferã botaniºtilor un interesant ºi

permanent teren de cercetare. Mai puþin

bogatã este fauna; în general, numãrul

speciilor cavernicole este redus, cea mai

reprezentativã fiind o micã insectã, Pholeuon

proserpinae glaciale, de numai 2-3 mm

lungime. Dar, chiar fãrã multe animale,

Peºtera Scãriºoara rãmâne una dintre

comorile speologice ale României,

spectaculoasã ºi unicã prin însuºirile ei.

Adriana-Lucia Ciugudean

1 http://www.travelworld.ro/atractii-

romania/pesteri/pestera-scarisoara.html
2 https://ro.wikipedia.org/wiki/Pe%

C8%99tera_Sc%C4%83ri%C8%99oara
3 https://www.travelguideromania.com/

ro/pestera-ghetarul-de-la-scarisoara-cel-

mai-mare-ghetar-subteran-din-romania/

Peºtera Scãriºoara adãposteºte cel mai mare gheþar subteran
din România ºi al doilea cel mai mare gheþar din lume?
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Primãvara ne bate la uºã!
Primãvara ne bate la uºã,
Cu inimi de catifea,
Cu suflete agonisite
Pe drumurile de munte.

Mã întorc în avalanºa sufletului meu
ªi cobor spre adâncuri de cremene 
Din peºterile ascunse
În prag de despãrþire.

Vãd lumina cum apune la asfinþit
Cu durerile nopþilor astrale.
Pe cerul pustiu de nepãsare
O stea coboarã în amintirile noastre !

Primãvara ne bate la uºã!

Rugã de tainã 
Am bãut în amurg din fântânile timpului
care mã acopereau ca pe o insulã amarã, 

am simþit vântul care mã alungã
într-o minte cu chip de cearã.

Nu departe e noaptea, e frig ºi întuneric 
ªi vreau în gând ruga de tainã,
cãci am bãut din fântânile timpului în amurg, 
dar apa era crudã, prea rece, hainã. 

Nepãsarea primãverii
Primãvara din noi
se zbate
ca o floare spulberatã
de vânturi turbate.
Copacii de pe dealuri 
îºi alungã nepãsarea
ºi ascund pãcatele vieþii pierdute.

Firele întortocheate ale primãverii 
se împletesc în lumina timpului !

Ploaia
Doamne, fã ca ploaia
sã ascundã þãrmul de lângã mine
ºi sã-mi curgã în gând
potopul tãu de virtute.

Coboarã lanþul cel roºu
Doamne
ºi leagã-mi trupul
ca a unui osândit la ºtreang.
Fã-mã sã sorb ceara
de pe chipul ceruit al timpului
ºi aruncã-mã spre dimineþile
cu rouã a bãtrânei pãduri.

Doar acolo Doamne,
doar acolo
acoperã-mi trupul
cu pãcatul etern al timpului.

DAN TEODORESCU (membru
senior ALPI)

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

AVANTAJUL  SOÞILOR  ªAHIªTI
Cearta trece ca ºi valul,
ªahul li-e un sfetnic bun,
Cãci mereu ea „sare calul”,
Iar el umblã de nebun!

LA  UN MECI  DE  BASCHET
Baschetbalistului, reproº 
I-aduc ºi taina n-o pãtrund:
Aruncã-o minge într-un coº,
Deºi aceasta n-are fund!

ÎNOTÃTORUL  DE  AZI
Priveºte spre-ale apei maluri,
Înoatã,- ies  din piept icniri,
Când vin spre el enorme valuri…
Cum sunt acelea de scumpiri.

ALPINISTUL
E-un cãþãrãtor de frunte,
Muntelui îi dã târcoale
Pân` - ajunge-n vârf de munte,
Nu rãmâne pe la… poale.

SUPERFICIALUL  ÎNOTÃTOR
Bine ºtie sã înoate,
Uneori chiar ºi pe spate,
Apa sigur nu-l înhaþã,
Cãci e om de… suprafaþã!

VASILE LARCO (membru ALPI)

PROMISIUNE RUSEASCÃ PRIVIND
TEZAURUL ROMÂNESC DE LA

MOSCOVA
Aur, cã aveþi la noi,
Nu e nici un echivoc: 
Vi-l trimitem înapoi
Când aduceþi altu-n loc!

CANDR ARE 6.000 DE ANGAJAÞI
(Soluþie pentru tronsonul: Sibiu-

Orãºtie)
De-ar veni cu toþi grãmadã
ªi-ar zidi câte-un pietroi,
Gãuri în autostradã
Se vor umple... „unu-doi”.

ÎN JAPONIA SE POATE DORMI PE
STRADÃ

Chiar fiind cumva abulic
Poþi sã vezi, de eºti atent: 
ªi la noi se doarme-n public
Nu pe stradã... ’n Parlament.

PRIMÃVARA ÎN SOCIETATEA
ROMÂNEASCÃ

Seva curge repezit
Pe-ale vieþii multe axe
Pomul þãrii înflorit:
Este doldora de taxe.

CONSTANTIN PROFIR (membru ALPI)

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

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

Talon micã publicitate AUSTRIA, BELGIA ºi OLANDA
Nume__________________________________; 

Prenume _______________________________;

Nume firmã: ___________________________;

Adresa ________________________________;

Telefon ________________________________;

Text anunþ: _____________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

PLATA SE VA FACE ÎN CONTUL
Ionela van Rees-Zota

REGNI VERLAG
Cont:366781

BLZ:760 606 18
BIC GENODEF1N02

IBAN: DE5676060618 0000 366781
VR Bank Nürnberg

Bifaþi tipul de anunþ dorit, faceþi plata în contul de mai jos, cu menþiunea ANUNÞ
FIRMÃ, urmând sã aparã în urmãtorul numãr al ziarului. Persoanele fizice doar vor
bifa pentru anunþ gratuit ºi vor trimite talonul la adresa de mai jos.

Notã: Completarea unui cupon garanteazã publicarea într-un singur numãr al
ziarului. Pentru mai multe apariþii, contactaþi redacþia.

SIMPLU - 35 EURO/APARIÞIE

PERSOANÃ FIZICÃ - GRATUIT

AVANSAT - 50 EURO/APARIÞIE

71

Talonul va fi
trimis pe adresa

redacþiei:
DACIA e.V.,

Petersauracher Straße
39, 90449 Nürnberg,

Deutschland
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PSIHOLOGUL DE SERVICIU
Stimaþi cititori. Am creat o rubricã specialã pentru cei care doresc o consultaþie în domeniul psihologic ºi nu îndrãznesc sã meargã la un
psiholog, sub numele de: PSIHOLOGUL DE SERVICIU. Nu ezitaþi sã ne scrieþi pe adresa redacþiei asii.romani@yahoo.com, cu
menþiunea: „pentru psihologul de serviciu” , iar în numãrul viitor al ziarului veþi primi rãspunsul.

Statistic vorbind, generaþiile
anterioare experimentau mai des starea
de fericire decât generaþia actualã, asta
deoarece pãrinþii sau bunicii noºtri
obiºnuiau sã-ºi concentreze toatã
atenþia pe momentul prezent, rareori
proiectându-ºi viaþa în viitor.

În opinia psihologului Andra
Tãnãsescu, oamenii sunt tot mai
nefericiþi deoarece proiecteazã orice
acþiune pe care o întreprind într-un
scenariu al viitorului, iar cele mai
afectate dimensiuni sunt relaþiile sau
viaþa sentimentalã. “Pãrinþii sau bunicii
noºtri se gândeau mai rar la viitor,
deoarece nici prognoza acestuia nu era
una radicalã. ªtiau cã tot ceea ce fac
acum, o sã facã ºi mâine, ºi poimâine, ºi
tot aºa. Aceºtia nu se cãsãtoreau
dependent de un proiect de viitor, pe
care ºi-l construiau în cuplu, cum ar fi
casa, maºina, economiile etc, ci în
funcþie de alte criterii: dorinþa de a-ºi
întemeia o familie, dorinþa de a avea
moºtenitori etc. Neavând grija
accentuatã pe care o avem noi pentru
aceste probleme materiale, viaþa lor era
mult mai relaxatã ºi axatã pe nevoile
imediate. Noi ne-am antrenat mintea sã
îºi punã fãrã încetare întrebãri despre
viitor, cum ar fi: Oare o sã-mi cumpãr
vreodatã casa mea?, Oare mã va lua
dacã nu am maºinã?, Oare o sã mã
iubeascã tot aºa de mult dacã îmi pierd
locul de muncã ºi rãmân fãrã bani?.
Automat, ignorãm prezentul ºi,
paradoxal, nu vom ajunge niciodatã sã

ne satisfacem viitorul, dacã nu avem
grijã de prezent. Pânã la urmã, viitorul
trece prin prezent, iar dacã prezentul
este distorsionat, automat ºi efectele
viitorului vor fi distorsionate. Viitorul
este doar o plãsmuire a imaginaþiei
noastre”, explicã psihologul Andra
Tãnãsescu.

Reconfigurarea tiparului
mental, în 3 paºi

Specialistul este de pãrere cã dacã
ne “capturãm” mintea un timp
îndelungat în proiecþii ale viitorului, se
vor instala stãri dãunãtoare pentru
sãnãtatea noastrã, precum anxietatea ºi
depresia. Tiparul nostru mental axat pe
acþiuni din viitor poate fi redefinit dacã
vom urma zilnic 3 paºi simpli.

Fii conºtient de gândurile tale!
“Observã în mod activ gândurile

tale ºi direcþiile încotro se îndreaptã: se
duc în trecut ori în viitor, retrãind
trecutul sau construind un viitor fictiv?
Observã tiparul pe care îl urmeazã ºi
cautã, în mod conºtient, sã le aduci
mereu în prezent. Mutã-þi atenþia din
planul mental cãtre planul senzorial. Ce
ai în jurul tãu? Ce vezi? Ce auzi? Ce
simþi? Conecteazã-te la simþurile tale ºi
revino aici ºi acum”, explicã psihologul
Andra Tãnãsescu.

Respirã
“Concentreazã-þi toatã atenþia pe

respiraþie. De ce? Deoarece respiraþia
nu are trecut sau viitor, ea se petrece
aici ºi acum. Observã-i ritmul, cât de
profund respiri, viteza cu care respiri,
mai rapid sau mai lent. Focuseazã-te
câteva clipe pe respiraþie. Apoi, viitorul
mai poate aºtepta!”, ne sfãtuieºte
psihologul Andra Tãnãsescu.

Conecteazã-te la corpul tãu!
În opinia specialistului, cea mai

bunã metodã de a deveni prezent, este
sã devii conºtient de corpul tãu. Care
sunt senzaþiile pe care le simþi, care este
poziþia corpului tãu, cum se miºcã etc.
“Observând cum se simte corpul tãu,
cum te simþi tu, cum te miºti, revii cu
atenþia 100% în prezent. A-þi simþi
corpul acum, în acest moment, este cea
mai bunã metodã sã vii în prezent.

Simte suprafaþa pe care stai, simte
muºchii ºi modul în care se contractã ºi
se relaxeazã, simte lucrurile cu care
intrã în contact pielea ta. Fã acest lucru
împreunã cu schimbarea gândurilor ºi
cu observarea respiraþiei ºi începe sã
trãieºti totul din plin, acum, în prezent,
bucurându-te de fiecare clipã ºi de tot
ce îþi rezervã viaþa”, conchide
psihologul Andra Tãnãsescu.

Andra Tãnãsescu, vice preºedinte al
Asociaþiei ”Generaþia Iubire” este
Psiholog ºi Trainer NLP. A urmat
studiile în psihologie, având formarea
în terapie de cuplu ºi familie. Având
experienþã ca instructor de dans ºi fiind
atrasã de conexiunea dintre minte,
emoþii ºi corp, urmeazã o formare în
terapia prin dans ºi miºcare. Dupã
câþiva 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 

Psihologul Andra Tãnãsescu: “Viitorul este doar plãsmuirea imaginaþiei noastre. Acesta se construieºte din prezent!”

Trãieºti în prezent sau în viitor?

Bunã ziua. Mã numesc Maria ºi am
45 ani. Am o problemã ºi nu ºtiu cum sã
o definesc. Sunt cãsãtoritã de 15 ani ºi
dacã la începutul cãsãtoriei tot
“trãgeam“ de soþul meu sã facem
dragoste, acum nu mã mai intereseazã
deloc. Pot spune cã nu mã mai simt bine
deloc cu el. Când facem dragoste
(destul de rar), trebuie sã mã gândesc la
altcineva (cu toate cã nu am avut ºi nu
am pe nimeni în viaþa mea), în afarã de
el. Dar mã gândesc la persoane care
sunt în preajma mea ºi care îmi plac. Ce
se întâmplã cu mine!? Oare nu îmi mai
iubesc soþul!? Mulþumesc! 

Bunã Maria. Nu ºtiu în ce mãsurã se
pune problema dacã îl mai iubeºti sau
nu. Este clar cã între voi s-a instalat
monotonia, mai ales cã, din ce îmi spui,
nici la început n-a fost o pasiune atât de

mare din punct de vedere sexual. V-aº
sugera sã vorbiþi deschis despre situaþie
ºi sã cãutaþi împreunã ce soluþii aveþi
pentru a creºte dorinþa ºi pasiunea dintre
voi. Vorbiþi sincer ºi deschis despre
dorinþele voastre, ce v-ar plãcea, ce v-aþi
dori ºi cãutaþi sã gãsiþi varianta care sã
vã satisfacã ºi sã vã bucure pe amândoi.
Iar în ceea ce priveºte faptul cã te
gândeºti la alþii, te invit sã te gândeºti
cum altfel poþi sã gãseºti dorinþa în tine.
În loc sã cauþi în exterior stimul, ce
anume din tine te-ar face sã îþi doreºti sã
faci dragoste cu soþul tãu? Dupã cum
poate ºtii, excitaþia sexualã þine foarte
mult de noi ºi de conexiunea pe care o
avem cu noi, cu corpul nostru ºi cu
dorinþele noastre. Descoperã ce îþi face
plãcere, cum poþi sã atingi satrea de
dorinþã ºi de excitaþie atât tu cât ºi

împreunã cu soþul tãu ºi vedeþi cum
decurg lucrurile de acolo. 

Salutare! Sunt un „tinerel“ de 52
ani ºi am o întrebare la
dumneavoastrã. Sunt de 7 ani aproape
singur. Nu mai cred în dragoste nebunã
ºi eternã. Am avut câteva relaþii, dar nu
m-am regãsit în niciuna. Credeþi cã la
vârsta mea mai este posibil sã îmi
gãsesc jumãtatea? Mai este posibil sã
iubesc cum am iubit când eram de 25
ani ? Parcã mi-am pierdut orice
speranþã! Mulþumesc. 

Oricând este posibil sã gãsim
dragostea care sã ne împlineascã ºi sã ne
dea ceea ce avem nevoie. Important este
sã ne pãstrãm inima deschisã ºi sã avem
rãbdare. Un lucru care poate ajutã este
sã creezi portretul femeii ideale ºi sã te

gândeºti, cum îþi doreºti sã arate, sã se
poarte, sã gândeascã ºi cum îþi doreºti sã
te facã sã te simþi? Ce ai vrea sã simþi în
relaþia cu aceastã femeie? În plus,
iubirea de la 25 de ani poate fi diferitã de
iubirea de la 52 de ani. Într-un fel
gândeºti, te simþi ºi te porþi la 25 de ani,
altfel eºti ca om dupã 52 de ani de viaþã.
Capeþi alte experienþe, alte înþelegeri
despre viaþã, despre iubire ºi despre
relaþii. Gândeºte-te mai degrabã ce fel
de iubire îþi doreºti sã ai acum, cum îþi
doreºti sã te simþi ºi odatã ce te vei alinia
cu dorinþele tale, atâta timp cât mergi cu
inima deschisã, va veni ºi persoana pe
care ai aºteptat-o. 

Andra Tãnãsescu
tel. 0728 075 221

mail: andratanasescu@yahoo.com
website: http://www.dansterapie-nlp.ro/
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La Campionatele Mondiale
ªcolare de ªah de la Palatul Culturii
din Iaºi (România), duminicã, pe 30
aprilie 2017, s-a tras cortina, dupã
runda cu numãrul 9. A fost un
maraton al ºahului mondial, la care
au participat 576 de jucãtori din 40
þãri, dar s-a concurat ºi sub egida
FIDE. România a cucerit 6 medalii
la ºah clasic, dintre care 1 de aur, 1
de argint ºi alte 4 de bronz. 

Campioanã mondialã la
categoria „Fete - 13 ani“ a devenit
Miruna-Daria Lehaci (CS
Politehnica Iaºi; antrenori: Vasile
Manole, Vladimir Danilov, Vlad
Ungureanu). O medalie de argint, la
„Open 11 ani - bãieþi“ a cucerit
Robert-Ionuþ Creangã (CS
Universitar de ªah Bucureºti). 

Cele 4 medalii de bronz au
revenit jucãtorilor: Teodor-Cosmin
Nedelcu (Clubul de ªah Orizont 64
Brãila) - la Open 11 ani; Mihnea-
Ionuþ Ognean (CSª Tg. Mureº) - la
Open 13 ani; George Stoleriu (CS
Politehnica Iaºi) - la Open 15 ani;
Mãlina-Andreea Aciu (CSM
Focºani 2007) - la Open 15 ani.

La Open 9 ani bãieþi, medalia de
aur a revenit lui Azjargal Erdenebat
(Mongolia), cu 7,5 puncte. Pe locul
68 în lume s-a clasat Gabriel-Iosif
Teodorescu (CS Politehnica Iaºi), cu
3,5 puncte, care este legitimat la
clubul ieºean de numai o lunã ºi a
fost debutant. La finalul competiþiei,
luând totul de la „zero“, Gabi
Teodorescu a acumulat ºi 890
puncte Rating, a primit o frumoasã
diplomã de participare ºi un tricou
alb, cu însemnele competiþiei. La
începutul Campionatelor Mondiale,
ieºeanul Gabriel Iosif Teodorescu
era socotit favoritul nr. 86, dar el a

terminat turneul pe locul 68, deci a
fãcut în final un salt calitativ în
clasamentul mondial la 9 ani, deºi el
are doar 8 ani, de 18 locuri! 

Duminicã, în ultima rundã a
competiþiei, printre vizitatori s-a
aflat ºi dl. Constantin Cãliman,
team-manager la CS Dinamo Bucu-
reºti, cu care am purtat o micã
discuþie de teme... handbalistice, cu
referiri la sezonul viitor, atunci când
clubul din ªtefan cel Mare vrea sã
aibã o echipã de top în competiþia
femininã, care sã rivalizeze cu CSM
Bucureºti. 

Dorinþa preºedintelui Sorin
Iacoban a fost îndeplinitã!

Înainte de a debuta partidele
rundei cu nr. 9, preºedintele FR ªah,
Sorin Iacoban, ne-a spus cã la
Festivitatea de Premiere de
duminicã seara, de la Casa de
Culturã a Studenþilor din Iaºi, ar dori
nespus sã se cânte imnul României,
pentru un campion mondial din þara
noastrã. La finalul competiþiei,
ieºeanca Miruna Lehaci i-a
îndeplinit dorinþa! 

„Toatã lumea a lãudat
organizarea acestei competiþii ºi
locaþia în care s-a desfãºurat! De 20
ani nu s-a mai jucat într-o asemenea
frumoasã locaþie, un Palat al
Culturii, care este unul dintre
simbolurile municipiului Iaºi. Am
mai avut acum ºi un record de
participare, cu 576 de concurenþi, la
aceastã ediþie cu numãrul 13. Plus a
fost cea mai valoroasã ediþie din
punct de vedere calitativ. Mã bucur
cã românii vor fi ºi ei pe podium ºi
printre ei vor fi ºi ieºeni. Dacã
Miruna Lehaci, de la CS Politehnica

Iaºi, câºtigã în aceastã ultimã rundã,
are ºansa sã devinã campioanã
mondialã ºi la festivitatea de
premiere sã se cânte pentru ea Imnul
României. Îmi doresc mult acest
lucru!“, ne-a declarat preºedintele
Federaþiei Române de ªah Sorin
Iacoban, care a mai adãugat: „Mi-
am depus candidatura pentru un nou
mandat la conducerea Federaþiei
Române de ªah, la alegerile din
septembrie. Doresc în acest fel sã-mi
continui proiectele începute în ºahul
românesc. Vã mai informez cã FR
ªah a depus o ofertã la FIDE, ca în
2019, Campionatul Mondial de ªah
pentru Amatori sã aibã loc tot la Iaºi,
dupã ce Iaºul a mai organizat în
2013 competiþia. De asemenea, îmi
doresc sã avem ºi un ieºean la FIDE
ºi aici mã gândesc la Vlad
Ungureanu, pentru Comisia ªah în
ªcoalã, de la nivel internaþional“.

Campionii mondiali de la
Iaºi, la ºah clasic

Campionatele Mondiale de ªah
ªcolar de la Iaºi s-au desfãºurat pe
parcursul a 9 runde ºi s-au disputat
în sistem elveþian. Au fost ºase
categorii de participare la bãieþi ºi
alte ºase la fete, de la „Under 7 ani“
la „Under 17 ani“, la proba oficialã
ºah clasic.

Campionii mondiali ºcolari de
la Palatul Culturii din Iaºi au fost
urmãtorii tineri ºi talentaþi ºahiºti:

MASCULIN: 
- U 7: Begmuratov Khumoyun

(Uzbekistan; ELO 1577, CM);  
- U 9: Azjargal Erdenebat

(Mongolia, ELO 1452, CM); 
- U 11: Ozturk Efe Hakan

(Turcia, ELO 1825); 

- U 13: Tanriverdi Enes (Turcia,
ELO 2122); 

- U 15: Yakubboev Nodirbek
(Uzbekistan, ELO 2427); 

- U 17: Macovei Andrei
(Republica Moldova, ELO 2329,
FM)

FEMININ: 
- U 7: Tselmuun Dorjsuren

(Mongolia); 
- U 9: Khamdamova Afruza

(Uzbekistan, ELO 1449, WCM); 
- U 11: Munkhzul Davaakhuu

(Mongolia, ELO 1722, WCM); 
- U 13: Lehaci Miruna-Daria

(România, ELO 1893); 
- U 15: Serikbay Assel

(Kazahkstan, ELO 2110, WFM); 
- U 17: Mirza Diana (Irlanda,

ELO 1895, WCM).

Ieºeanca Ema Obadã,
campioanã mondialã în

proba de blitz
Tot la Iaºi s-a mai organizat ºi

un turneu de blitz, pe durata a 7
runde (cu 3 minute KO plus 2
secunde de mutare), iar câºtigãtorii

au fost urmãtorii:
OPEN MASCULIN +

FEMININ: 
- U 7: Pylypenko Radomyr

(Ucraina, ELO 1676); 
- U 13: Batsuren Dambasuren

(Mongolia, ELO 1828, FM). Pe
locul 3 s-a clasat românul Rareº
Plugaru (de la CS Philidor Iaºi, ELO
1676). 

U 17: Gayun Dmytro (Ucraina;
ELO 2118). Urmãtoarele locuri pe
podium au fost ocupate de românii
Stoleriu George (locul 2, de la CS
Politehnica Iaºi, ELO 2057) ºi
Ghimpu Samuel-Timotei (de la
ACS Genius Galaþi, ELO 1795).
FEMININ: 

- U 13: Obadã Ema (România,
de la CS Politehnica Iaºi, ELO
1651).

Aºadar, la turneul blitz, România
a cucerit alte 4 medalii, cu 1 de aur, 1
de argint ºi 2 de bronz. Cluburile ie-
ºene de ºah au cucerit la acest capitol
3 medalii (din 4), cu 1 de aur (Ema
Obadã), 1 de argint (George Stoleriu)
ºi 1 de bronz (Rareº Plugaru). 

DAN TEODORESCU
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Ieºeanca Miruna-Daria Lehaci,
campioanã mondialã în ºahul ºcolar!

La recentele Campionate Europene
Individuale de gimnasticã artisticã de la
Cluj, ROMÂNIA a cucerit patru medalii,
prin Marian Drãgulescu (aur la sol ºi
argint la sãrituri), Cãtãlina Ponor (aur la
bârnã), Larisa Iordache (bronz la bârnã).
Celebra Nadia Comãneci a fost prezentã
la competiþia de la Cluj ºi i-a înmânat
medalia de aur Cãtãlinei Ponor, în cadrul
festivitãþii de premiere de la bârnã. Cu
douã medalii de aur, una argint ºi alta de
bronz, România s-a situat pe locul 2 în
clasamentul pe medalii, din 37 de þãri
participante. De menþionat cã doar 13
naþiuni au cucerit medalii la Cluj, iar
clasamentul final a fost realizat în funcþie
de numãrul medaliilor de aur, apoi argint

ºi apoi bronz, conform regulilor CIO de
la Jocurile Olimpice. 

Ierarhia finalã s-a prezentat astfel: 
1. Rusia - 8 medalii (3 de aur +

3 de argint +  2 de bronz); 2. România -
4 (2 + 1 + 1); 3. Ucraina - 4 (2 + 0 + 2);
4. Marea Britanie - 6 (1 + 3 + 2); 5.
Elveþia - 2 (1 + 1 + 0); 6. Franþa - 2 (1 +
0 +1); 7-8. Grecia ºi Belgia - 1 (1 + 0 +
0);  9. Ungaria - 3 (0 + 2 +1); 10-11.
Germania ºi Olanda - 2 (0 + 1 + 1); 12-
13. Israel ºi Armenia - 1 (0 + 0 +
1). 

De menþionat cã, la finalul
competiþiei, Federaþia Românã de
Gimnasticã (preºedinte: Adrian Stoica) a
primit o scrisoare de mulþumire din

partea Uniunii Europene de Gimnasticã
(UEG), sub semnãtura Preºedintelui,
Georges Guelzec ºi a Directorului
General, Kirsi Erofejeff-Engmann, în
care se spune: „Campionatele Europene
de Gimnasticã artisticã – masculin ºi
feminin organizate la Cluj-Napoca au
fost mai mult decât un succes, au fost un
mare eveniment cu performanþe
uluitoare, sãrbãtorind a 60-a aniversare a
primului Campionat European Feminin.

Dorim sã ne exprimãm aprecierea
noastrã sincerã ºi recunoºtinþã caldã faþã
de Federaþia Românã de Gimnasticã,
Comitetul Local de Organizare, fãrã a
uita, desigur, voluntarii.

Munca teribilã ºi neobositã pe care

toþi aþi realizat-o a permis o organizaþie
extrem de remarcabilã a întregului
concurs. Succesul acestui eveniment
important este, prin urmare, succesul
dumneavoastrã! Membrii Federaþiei ºi ai
LOC au lucrat cot la cot cu Comitetele
noastre tehnice ºi reprezentanþii UEG.
Amabilitatea, disponibilitatea lor
constantã ºi primirea cãlduroasã au fost
apreciate de cãtre noi toþi. Aºteaptãm cu
nerãbdare sã vã reîntâlnim cât mai curând
ºi vã dorim tot ce este mai bun pentru
viitorul Federaþiei Dumneavoastrã, Cu
sinceritate, Georges Guelzec – Preºedinte
ºi Kirsi Erofejeff-Engmann – Director
General). 

DAN TEODORESCU

România, pe locul 2 în clasamentul pe naþiuni
la „Europenele“ de gimnasticã de la Cluj 



La fel ca fiecare dintre noi, atunci
când nu scriu, autorii faimoºi ai lumii au
hobby-uri dintre cele mai diverse ºi de
multe ori surprinzãtoare. Haruki
Murakami ne uimeºte cu disciplina sa de
fier atunci când scrie, dar ºi prin modul în
care reuºeºte sã-ºi îmbine munca de
scriitor cu cele douã mari pasiuni ale sale
– alergatul ºi muzica. Legendarul
Hemingway, cel a cãrui viaþã a fost la fel
de pasionantã ca ºi romanele sale, ar fi
lãsat în orice clipã scrisul pentru o partidã
de box.

În randurile de mai jos, putem
pãtrunde pentru câteva clipe în
intimitatea unora dintre scriitorii faimoºi
ai lumii pentru a descoperi hobby-urile
lor surprinzãtoare.

1. Lui Emily Dickinson îi plãcea
foarte mult sã facã prãjituri. Poeta
americanã era vãzutã adesea cu ºorþul de
bucãtãrie în faþã, frãmântând aluaturi ºi
amestecând în creme care de care mai
gustoase. Imaginea poetei purtând un coº
plin cu prãjituri gãtite de ea a rãmas
emblematicã pânã astãzi. Cei care s-au
bucurat cel mai mult de pasiunea lui
Emily Dickinson de a coace prãjituri au
fost copiii de pe strada ei, care aºteptau
cuminþi ore în ºir pentru ca poeta sã aparã
la fereastrã cu un platou plin de bunãtãþi
pentru ei.

2. Dacã Emily Dickinson avea un
hobby care putea fi împãrtãºit cu toatã
lumea, Franz Kafka ne surprinde cu o
pasiune mai puþin obiºnuitã. Nu ne-am fi
aºteptat ca autorul „Metamorfozei” sã
aibã o enormã colecþie de materiale
pornografice ºi sã fie interesat de
intimitãþile care pot exista între douã
femei.

3. Un hobby surprinzãtor a avut ºi

Flannery O’Connor, care era pur ºi
simplu obsedatã de creºterea pãsãrilor.
Scriitoarea americanã, unul dintre cei mai
importanþi oameni de litere ai sudului
Statelor Unite, creºtea la ferma sa din
Georgia gãini, raþe, gâºte ºi peste 100 de
pãuni. De altfel, aceastã pasãre, care
apare de câteva ori în scrierile sale, a
rãmas un simbol al scriitoarei sudiste.

4. Câºtigãtor al premiului Pulitzer ºi
al Nobelului pentru literaturã, Ernest
Hemingway era pasionat de vânãtoare,
pescuit ºi box, sport pe care-l considera
chiar mai important decât munca sa de
scriitor. Autorul nuvelei „Bãtrânul ºi
marea” avea chiar ºi un ring de box
construit în curtea casei sale din Key
West, chiar lângã piscinã, pentru a putea
boxa în voie cu oaspeþii sãi.

5. În afara faptului cã este un
alergãtor de cursã lungã, cu participãri la
ultramaraton ºi triatlon, hobby destul de
surprinzãtor pentru un scriitor, Haruki
Murakami este un împãtimit iubitor de
jazz. Autorul romanului „În cãutarea oii
fantastice” a mãrturisit cã obiºnuia sã
asculte jazz ºi 10 ore pe zi. „Poate sunã

paradoxal, dar cred cã, dacã nu aº fi fost
obsedat de muzicã, probabil cã nu aº fi
devenit scriitor. Chiar ºi acum, dupã
aproape 30 de ani, continui sã învãþ foarte
multe despre scris ascultând muzicã”,
spune Murakami.

6. Femeile din toate colþurile lumii au
de ce sã-i mulþumeascã lui Mark Twain.
Autorul „Aventurilor lui Tom Sawyer”
era obsedat de ºtiinþã ºi tehnologie, fapt
datoritã cãruia s-a ºi împrietenit cu
inventatorul Nikola Tesla. Mark Twain a

inventat el însuºi o închizãtoare care
urma sã fie folositã la accesoriile
vestimentare. Invenþia a fost patentatã ºi
astãzi este folositã cel mai mult la
fabricarea sutienelor.

7. Autorul „Lolitei”, Vladimir
Nabokov, nu a ascuns niciodatã faptul cã
a fost un pasionat lepidopterist. Fluturii
au fost marele hobby al scriitorului
american de origine rusã, silit sã-ºi
pãrãseascã þarã natalã din cauza
circumstanþelor politice. Pasiunea pentru
fluturi a fost moºtenitã probabil din
familie. O specie de fluturi descoperitã de
unchiul lui Nabokov a fost numitã chiar
dupã numele acestei familii aristocrate.
„Dacã nu ar fi fost revoluþie în Rusia
probabil cã m-aº fi dedicat exclusiv
lepidopterologiei ºi nu aº fi scris
niciodatã în viaþa mea vreun roman”
mãrturiseºte Nabokov.

8. Voi ce alþi autori cu hobby-uri
surprinzãtoare ºtiþi?

(Sursa: Noni Alexa,
http://www.carteadelaora5.ro)

Ce hobby-uri au scriitorii:
7 pasiuni surprinzãtoare
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Aºteptãm fotografiile pe adresa: asii.romani@yahoo.com, însoþite
de câteva cuvinte legate de eveniment ºi numele dumneavoastrã.

FOTOGRAFIA LUNII

de Ionela var Rees-Zota
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Câteodatã avem impresia
cã am vãzut atât de multe
lucruri în viaþã, încât nimic nu
ne mai poate surprinde. Din
întâmplare descoperim
anumite secrete care ne fac sã
ne amintim cã lumea din jurul
nostru este cu adevãrat
extraordinarã. Brightside.me
propune o listã de 21 de lucruri
incredibile pe care nu foarte
mulþi oameni le ºtiu. ªtiaþi cã
laptele de hipopotam este roz,
exact la milkshake-ul de
cãpºune? Mai jos gãsiþi alte 21
de curiozitãþi incredibile
despre lumea în care trãim.

1. Mierea nu expirã
niciodatã.

2. Meduza Turritopsis
Nutricula este singurul
organism nemuritor de pe
Pãmânt.

3. Inima balenei albastre
este atât de mare încât oamenii
pot înota prin arterele sale...

4. ...ªi totuºi, gâtul balenei
nu este mai mare decât un
crenvust.

5. Fiecãrei persoane din
lume îi sunt repartizate 1,6
milioane de furnici, iar

greutatea totalã a tuturor
furnicilor din lume este egalã
cu greutatea tuturor oamenilor
de pe planetã.

6. Caracatiþele au câte trei
inimi.

7. La origine, Feng Shui-ul
era arta de a alege un loc
potrivit pentru înmormântare.

8. Pe Saturn ºi pe Jupiter
plouã cu diamante.

9. Aºa ar arãta cerul vãzut
de pe planeta noastrã dacã
Saturn s-ar afla la aceeaºi
distanþã de Pãmânt precum
Luna:

10. În corpul uman se
gãsesc de 10 ori mai multe
bacterii decât celule.

11. Probabilitatea ca în apa
pe care o bem sã existe încã o
moleculã de apã care a fost

bãutã cândva de un dinozaur
este de aproape 100%.

12. Frankenstein era
numele creatorului, nu al
creaþiei.

13. Pisicile de mare au
27.000 de papile gustative, de
patru ori mai multe decât
fiinþele umane.

14. Aºa aratã nisipul vãzut
la microscop:

15. Bolurile în care sunt
þinuþi peºtiºorii aurii sunt, de
fapt, cele mai nocive locuri
pentru aceºtia.

16. Lectura în luminã slabã
sau la lumina fãcutã de ecranul
calculatorului nu are, de fapt,
efecte negative asupra vederii.

17. Universitatea din
Oxford este mai veche decât
Imperiul Aztec. 

18. În Cipru, Moº Crãciun
se numeºte Basil. 

19. Nimeni nu a reuºit
vreodatã sã îmblânzeascã un
elefant african. 

20. În imaginea din stânga
apare o lumânare care arde pe
Pâmânt, iar în cea din dreapta
este o lumânare care arde în
lipsa gravitaþiei, vãzutã la
staþia spaþialã Mir:

21. Lipsa somnului ne face
sã vedem inamici peste tot în
jurul nostru. 

21 de curiozitãþi despre lume
pe care sigur nu le ºtiai

• 3 Iunie 2017 - Hohensteinstraße 25,
70435 (Stuttgart)

• 4 Iunie 2017 - 90574 Großweismannsdorf,
Hohe Strasse 100 (Nürnberg)

• 40 EURO/ VIP

• 25 EURO / REGULAR
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Ordonanþa
de urgenþã
nr. 32/2017

pentru modificarea
Legii nr.186/2016

privind unele mãsuri în
domeniul asigurãrii
unor categorii de

persoane în sistemul
public de pensii Text
publicat în M.Of. al

României. În vigoare de
la 24.04.2017

Cetãþenii pot plãti
retroactiv contribuþia la pensii
pânã la sfârºitul anului 

Cetãþenii care n-au ajuns
încã la vârsta de pensionare pot
sã-ºi plãteascã retroactiv
contribuþia la pensii pentru cinci
ani, dacã au perioade în care n-
au fost asiguraþi în niciun sistem
autohton. Astfel, persoanele
interesate pot sã încheie
contracte cu casele teritoriale de
pensii pânã la finele anului
curent, potrivit unui act normativ
apãrut recent în Monitorul
Oficial, Guvernul prelungind
termenul iniþial (27 aprilie 2017)
cu mai bine de opt luni. 

Legea nr. 186/2016 privind
unele mãsuri în domeniul
asigurãrii unor categorii de
persoane în sistemul public de
pensii a fost publicatã în
Monitorul Oficial, Partea I, nr.
842 din 24 octombrie 2016 ºi a
intrat în vigoare pe 27 octombrie
2017. În esenþã, prevederile
oferã cetãþenilor posibilitatea
legalã de a-ºi achita contribuþia
la pensii pentru perioadele din
ultimii cinci ani în care n-au avut
calitatea de asigurat în sistemul
public (sau în alte sisteme
autohtone) de pensii.

„Prin derogare de la
prevederile Legii nr. 263/2010

privind sistemul unitar de pensii
publice (...) ºi ale Legii nr.
227/2015 privind Codul fiscal
(...), persoanele care nu au
calitatea de pensionari pot
efectua plata contribuþiei de
asigurãri sociale pentru
perioadele de timp în care nu au
avut calitatea de asigurat în
sistemul public de pensii sau
într-un sistem de asigurãri
sociale neintegrat acestuia”,
scrie în lege, fiind subliniat cã
facilitatea nu vizeazã persoanele
pentru care asigurarea în
sistemul public de pensii era
obligatorie.

Plãþile retroactive se pot face
pânã la data de 31 decembrie
2017, dupã ce Executivul a
prelungit termenul iniþial cu mai
bine de opt luni, prin intermediul
Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 32/2017, act
normativ apãrut luni în
Monitorul Oficial ºi care deja a
intrat în vigoare la data
publicãrii. Practic, în lipsa
acestei extinderi a perioadei de
plãþi retroactive, cetãþenii ar fi
putut sã achite contribuþia la
pensii doar pânã pe 27 aprilie
2017.

Aºadar, persoanele intere-
sate pot sã plãteascã retroactiv
contribuþia la pensii pentru
ultimii cinci ani dinainte de
încheierea contractului de
asigurare socialã. Asta înseamnã
cã perioadele pentru care se face
plata retroactivã sunt luate în
considerare, la calcularea
pensiei, ca stagiu de cotizare în
sistemul public de pensii.

„Perioadele de timp pentru
care se poate efectua plata
contribuþiei de asigurãri sociale
sunt cele care se încadreazã în
intervalul de timp cuprins între
data încheierii contractului de
asigurare socialã potrivit
prezentei legi ºi ultimii 5 ani
anteriori acestei date”, dispune
Legea nr. 186/2016. Concret,

plãþile retroactive pot fi fãcute
pentru perioade ce încep din
octombrie 2011, în funcþie de
data încheierii contractului de
asigurare.

Plata se face pentru orice
perioadã de dinaintea îndeplinirii
condiþiilor referitoare la vârsta
standard de pensionare, în limita
celor cinci ani. Vârsta standard
de pensionare este, potrivit Legii
nr. 263/2010, vârsta stabilitã de
lege la care bãrbaþii ºi femeile
pot obþine pensia pentru limitã
de vârstã. Vârsta standard de
pensionare este de 65 de ani
pentru bãrbaþi ºi de 63 de ani
pentru femei (la femei,
atingerea vârstei se face prin
creºteri eºalonate pânã în
ianuarie 2030).

Contractele de
asigurare se pot
încheia pânã în
decembrie 2017

Persoanele care doresc sã
achite retroactiv contribuþia la
pensii pentru perioadele din
ultimii cinci ani în care n-au fost
asigurate aveau iniþial la
dispoziþie doar ºase luni pentru
a-ºi face intenþia cunoscutã
autoritãþilor. Totuºi, aceastã
perioadã a fost extinsã luni, prin
OUG nr. 32/2017, pânã în ultima
zi a anului 2017.

Asta înseamnã cã persoanele
interesate pot sã încheie un
contract de asigurare socialã cu
casa teritorialã de pensii de la
domiciliu/reºedinþã în perioada
27 octombrie 2016 - 31
decembrie 2017. Totodatã,
existã ºi posibilitatea încheierii
contractului prin mandatar
(desemnat prin procurã
specialã). De reþinut este cã
autoritãþile iau în considerare
cota de contribuþie pentru
condiþii normale de muncã,
aceasta fiind aplicatã la valoarea

minimã egalã cu salariul minim
brut din perioadele anterioare
vizate de plata retroactivã.

„Contribuþia de asigurãri
sociale datoratã se calculeazã
prin aplicarea asupra bazei
lunare de calcul a cotei
contribuþiei de asigurãri sociale
pentru condiþii normale de
muncã, reglementatã de
legislaþia în vigoare pentru
fiecare lunã/dintre lunile din
perioadele pentru care se
solicitã efectuarea plãþii în
vederea considerãrii stagiului de
cotizare în sistemul public de
pensii. Baza lunarã de calcul
(...) o constituie cel puþin
valoarea unui salariu de bazã
minim brut pe þarã garantat în
platã, reglementat de legislaþia
în vigoare pentru fiecare
lunã/dintre lunile din perioadele
pentru care se solicitã
efectuarea plãþii contribuþiei de
asigurãri sociale”, este explicat
în Legea nr. 186/2016, cu
precizarea cã este vorba de
cuantumul salariului minim brut
aflat în vigoare în perioada/
perioadele pentru care se face
plata retroactivã.

În acelaºi timp, baza lunarã
de calcul amintitã nu poate fi
mai mare decât „valoarea
corespunzãtoare a de cinci ori
câºtigul salarial mediu brut
utilizat la fundamentarea
bugetului asigurãrilor sociale de
stat”, dupã cum se aratã în actul
normativ. „Valoarea câºtigului
salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului
asigurãrilor sociale de stat (...)
este cea prevãzutã în actele
normative în vigoare la acea
datã.”

În ceea ce priveºte cotele de
contribuþie ce sunt folosite la
calcularea contribuþiei efective
la pensii, ce este plãtitã de
persoanele interesate, acestea
sunt, de asemenea, cele
prevãzute de legislaþia în vigoare

în perioada/ perioa-
dele pentru care se
face plata.

În documentul
amintit este subliniat cã suma
achitatã cu titlu de contribuþie de
asigurãri sociale este actualizatã
cu „indicele de inflaþie publicat
în luna în care se face plata
contribuþiei faþã de luna pentru
care aceasta se datoreazã, pe
baza datelor comunicate de
Institutul Naþional de
Statisticã”.

Plata se poate face ºi
în tranºe lunare

Plata retroactivã a
contribuþiei la pensii poate fi
fãcutã fie într-o singurã tranºã,
fie în mai multe tranºe lunare.
Mai exact, achitarea eºalonatã
trebuie fãcutã în perioada 27
octombrie 2016 - 31 decembrie
2017. Plata se poate face, în
numerar, prin mandat poºtal sau
prin orice alt mijloc de platã
prevãzut de legislaþie, la casieria
casei de pensii de la domiciliul
persoanei interesate.

Introducerea temporarã a
posibilitãþii de a plãti retroactiv
contribuþia la pensii a fost
motivatã, conform expunerii de
motive ce a însoþit Legea nr.
186/2016 în forma de proiect, de
solicitãrile cetãþenilor români
din þarã ºi din strãinãtate.

O mãsurã asemãnãtoare a
fost luatã în anul 2010, prin
Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 94/2010, de
Executivul condus de Emil Boc.
La acel moment, facilitatea a fost
introdusã, de asemenea, în baza
solicitãrilor cetãþenilor, dar ºi
pentru cã exista un deficit la
bugetul asigurãrilor sociale de
stat.

Sursa
http://www.avocatnet.ro

NOUTÃÞI LEGISLATIVE

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 



mai - iunie 2017 Pagina 28 Ziar distribuit în Austria, Belgia Germania ºi Olanda

SUDOKU 



Pagina 29mai - iunie 2017 Ziar distribuit în Austria, Belgia Germania ºi Olanda

Replici

Lui G.C., cãruia, cerându-i o epigramã, mi l-a
citat pe Pãstorel cu-al sãu  "Ceva sã nu-i spui
nimãnui"…

Cu un zâmbet subþirel
Ce-mi tot spui de Pãstorel?
Nu mai umbla cu citate,
Treci la fapte!…

G.C. :
De dorul tãu, pe ºapte ruguri
Ard ca în iad, dar cin' sã ºtie
Când tu, fãpturã sacrã, vie,
Dai liber altora la struguri…

P.R.:
Nu mai râvni la vii cu struguri!
De eºti culegãtor de soare, 
Poþi arde ºi pe ºapte ruguri
Aprins de-o cupã de rãcoare.
*
Dacã ºapte ruguri sfinte
Tot nu þi-au venit de hac,
Fã-þi din strugur bob de minte - 
Boabele-n vin se prefac…
*
Dacã ºapte ruguri tot viu
Te-au lãsat, paznic la vie,
N-o fi vinul rubiniu
Botezat cu apã vie?

Matematicianului  Acad. Gheorghe Pãun, in-
ventatorul Membrane computing P (bioinforma-
ticã); autor al vol. de epigrame "Cactus de veghe"

De veghe bietul cactus a rãmas
Între scaieþii academici ºi
Tot mângâind membrane de pripas
S-a agãþat în umbra unui P(i).
*
Mulþi pãuni pãliþi de morbul
Epigramei scriu din zbor.
ªi, scriu bine?, întrebai corbul;
Zise Corbu: Nevermore!

*
Lui Constant Popescu care i s-a plâns Evei:

"Mult prea târziu mi-ai oferit 
Un mãr pe post de fruct oprit…"

P.R.
Mãrul cu gust de pãcat
ªi iz de arsurã,
Fã-l peltea, gem, saramurã,
Dacã þi-a fost dat…
*
Lui Dimitrie Jega care ni s-a confesat:

"Momentul greu a fost trecut
ªi iatã-mã-nsurat ºi eu.
Dacã aº fi un prefãcut
I-aº mulþumi lui Dumnezeu"

P.R.
Închinã-te 'ncai!
S-a milostivit
Doamna. Nu erai
Dar ea te-a gãsit.

*
Lui Vasile Tacu care spune despre femeie:
"O iartã Domnul de greºeºte
C-aºa dintru 'nceput i-e datul:
Femeia, sincer când iubeºte,
Sfinþeºte pânã ºi pãcatul"

P.R.
Sfinþind pãcatul cu iubire multã,
O femeiuºcã se-ntreba-ntr-o doarã:
De ce când pentru Domnul ºi ea-i sfântã,
Doar pãcãtoºii o gãsesc … uºoarã?

*
Iertarea e a dragostei tãrie
Geniul femeii - mica ei greºealã.
Cum de o iartã, numai Domnul ºtie,
Bãrbatii sã nu-i cearã socotealã.

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

vei rãspunde corect la urmãtoarea întrebare:

Întrebare:

Cine va concerta pe data de 10 Iunie 2017 la Nürnberg??

Rãspuns:
____________________________________________________________

____________________________________________________________

Nume__________________________________________________; 

Prenume ___________________________________________________;

Adresa _____________________________________________________

____________________________________________________________

Telefon ___________________________________________________;

71

Talonul va fi trimis pânã cel târziu ultima zi a lunii în curs pe adresa redacþiei:
DACIA e.V., Petersauracher Straße 39, 90449 Nürnberg

Câºtigãtorul din
numãrul trecut este

MIOARA CÂRJAN-
MANNHEIM

Sãgeþi camaradereºti - Epigrame
BERBEC
Entuziasmul sentimental este la limita superioarã, dar
nu e un moment favorabil pentru a lua decizii, mai ales
în ceea ce priveºte eventuale schimbãri. O cãlãtorie în

compania fiinþei iubite ar putea reprezenta o excelentã ocazie de
consolidare a relaþiei. Este o perioadã excelentã pentru a-þi exprima
sentimentele. 

TAUR
Femeile din Taur vor avea un sfârºit de sãptãmânã
magic ºi plin de bucurii. La bãrbaþii Taur succesul este

direct proporþional cu pauzele. Este momentul sã acordaþi mai puþinã
atenþie activitãþilor din job ºi sã faceþi plimbãri ºi ieºiri cu partenerele
voastre dacã vreþi sã reveniþi pe un trend ascendent!

GEMENI
În cazul în care pânã acum te-ai confruntat cu tot felul
de probleme de sãnãtate, acestea s-ar putea atenua sau
chiar ºi-ar putea gãsi rezolvarea. Promptitudinea în

reacþii te poate ajuta mult în tot ce doreºti sã întreprinzi. Atenþie la
alimentaþie. 

RAC
Ai o bunã rezistenþã fizicã, aºa cã sãnãtatea nu-þi va crea
probleme serioase. În schimb, capacitatea de

concentrare nu va fi la nivelul obiºnuit ºi ar fi bine sã te sfãtuieºti cu
un prieten de încredere înainte de a lua decizii. Bea ceaiuri antistres
ºi, dacã se pune problema unei intervenþii chirurgicale, nu amâna. 

LEU
Este o perioadã bunã pentru a discuta despre chestiuni
care vã privesc pe amândoi. Dacã vei reuºi sã fii mai
tolerant, mai îngãduitor, vei reuºi sã-þi convingi cu

uºurinþã partenerul sã-þi accepte propunerile. Clipele cele mai plãcute
le vei petrece spre sfârºitul perioadei. 

FECIOARÃ
La serviciu te vei confrunta cu situaþii de tot felul, aºa
cã nici nu vei ºti când trece timpul. O propunere de

colaborare va veni oarecum pe neaºteptate ºi se va dovedi
avantajoasã. Oricum, ceva bani vor veni din zona serviciului. 

BALANÞÃ
Energia ta fizicã este la limita inferioarã, aºa cã nu te
implica în activitãþi deosebite. Oboseala acumulatã de-a
lungul timpului ar putea duce la migrene sau stãri

febrile. N-ar fi exclus nici sã faci o vizitã de urgenþã la stomatolog. 

SCORPION
Vei avea unele discuþii pe teme de interes comun cu
partenerul, dar nu este cazul sã încerci sã-þi impui
punctele de vedere. O problemã de sãnãtate a

partenerului vã va da peste cap planurile; din fericire, în scurt timp se
va dovedi cã nu a fost nimic grav. 

SÃGETÃTOR
La slujbã va fi necesar sã finalizezi o activitate la care ai
cam rãmas în urmã. Va trebui sã faci un efort mare, dar
ºansele de reuºitã existã, iar capacitatea ta de a te

mobiliza este peste nivelul obiºnuit. 

CAPRICORN
Starea ta generalã nu-þi ridicã probleme deosebite, aºa
cã te poþi angrena în orice fel de activitãþi. În cazul în

care doreºti sã începi un tratament pentru o suferinþã cronicã, þine
cont cã în aceastã perioadã tratamentele naturiste te avantajeazã. 

VÃRSÃTOR
Interesul pentru relaþia cu partenerul de suflet este mai
mare ca niciodatã. Eºti mai sensibil ºi foarte dispus sã
faci unele compromisuri, ceea ce nu þi se întâmplã prea

des. Profitã de ocazie pentru a lãmuri unele neînþelegeri mai vechi.

PEªTI
Nu vei fi într-o formã prea bunã ºi ar fi de dorit sã te
gândeºti de douã ori înainte de a face ceva. Poate pãrea
paradoxal, dar canalizarea energiei fizice spre activitãþi

practice îþi va permite sã te relaxezi. Atenþie, existã riscul de a suferi
mici accidente!

HOROSCOP



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.

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.

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

Clarvãzãtoarea Florentina rezolvã
probleme de dragoste, afaceri, ipotenþã, alcoolism,
toxicomanie, stres etc. Oferã consultanþã
psihologicã familialã, adulþilor ºi copiilor. Telefon:
015211559565 sau 015214633552

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

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 experienþã 11 ani în domeniu, doresc colaborare
sau angajare. Sunt vorbitoare de limba germanã
nivel A2.  Email: artemiza_make_up@
yahoo.com. Tel 015163990467.

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

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

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

ªofer profesionist-mecanic utilaj greu
(macara, buldozer, excavator etc) caut de lucru în
Germania, zona Tubingen- Stuttgart. Rog
seriozitate. Telefon: 07071 7787849, dupã ora 19
sau 0040 763914909.

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

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

Angajez 2 bãieþi capabili de munã în
domeniul demolãri. Salariu negociabil cu
Gewerbe în zona Fürth, Nürnberg. Telefon 0176
723 777 18.

Sunt ªtefan ºi sunt în cãutarea unui loc de
muncã. Muncitor  în fabricã, curãþenie, spãlat de
vase în restaurant. Tot ce se poate munci. Tel.
076948459

LOCURI DE MUNCÃ

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

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

0160 33 73 128 . Calitate ºi comfort!

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

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

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

Telefon: 0160 33 73 128.
SERVICII

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
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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!
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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"

Mã numesc Rareº ºi caut de muncã în
domeniul instalaþiilor sanitare. Am lucrat în
plumb, fier, cupru, plastic. Lucrez în aceastã
meserie de 5 ani. Montaj scurgeri aerisiri, instalaþii
de apã rece, caldã ºi încãlzire termicã. Telefon:
00320465561271 sau 00320 498457795 sau e-mail:
riccardocedeno@ gmail.com

Doamnã 56 ani, doresc loc de muncã într-o
familie vorbitori de limba românã pentru
îngrijirea persoanelor vârsnice, dar ºi a altor
atribuþiuni în gospodãrie. Menþionez cã nu ºtiu
limba germanã. Telefon: 015215813089.

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

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

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

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

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

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

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

"Adriana Touristik Gmbh" angajeazã ºo-
fer de autocar, part time, domiciliu în zona
Augsburg. Adriana.Touristik@yahoo.de, Telefon:
01776583836

Suntem doi tineri de 30 ani. Cãutãm femei
care vor dragoste deplinã ºi fãrã obligaþii. Telefon:
015163896515

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 înþe-
legere ºi respect reciproc. Telefon: 0151 757950831.

Tânãr 37 ani, doresc prietenie cu o doamnã
care doreºte o relaþie de duratã. Menþionez cã
locuiesc în Nürnberg, deþin locuinþã ºi serviciu.
Telefon: 0151 66140337, de preferinþã dupã ora 18
în cursul sãptãmânii, iar la sfârºitul sãptãmânii
permanent.

Sunt o ardeleancã de 57 ani, sincerã ºi
devodatã într-o relaþie. Nu accept minciuna,
infidelitatea ºi violenþa. Mi-am pierdut încrederea
în bãrbaþi ºi vreau sã o redobândesc. Dacã crezi cã
mi-o poþi reda, sunã-mã: 0152 15088202.

Tânãr, 35 de ani, din Bucureºti, cu locuinþã
proprie, fãrã obligaþii, caut domniºoarã  educatã ºi
hotãrâtã sau doamnã divorþatã din Bucureºti sau
provincie care îºi doreºte  pentru ea un bãrbat
ascultãtor, pentru relaþie serioasã de lungã duratã!
Mã puteþi suna la: 0720822148. 

Bãrbat romþn, 55 ani, 172m ºi 75 kg, singur,
fãrã obligaþii, stabilit în Germania, serios, cu
serviciu stabil, doresc sã cunosc o doamnã între 50-
60 ani  pentru o relaþie serioasã ºi stabilã. Telefon:
015772327873.

Domn 51 ani, 78 kg,  modest, fãrã vicii,
doresc cunoºtinþã cu doamnã 37-48 ani sincerã,
credincioasã, înaltã, suplã pentru prietenie,
eventual cãsãtorie: Telefon: 015145230790

Tânãr, 33 ani, potent, ofer sprijin
domniºoarelor care doresc sã aibã un copil, dar nu
au partener sau doamnelor cu probleme de cuplu,
dar care îºi doresc copii. Preþ 500 Euro. Telefon:
0722452507

Suntem doi tineri care curând vom deveni
pãrinþi si cãutam un apartament cu 3 camere pânã
în  550 Euro fãrã cheltuieli! Vã mulþumim! Nr de
tel 015145089857

ªcolarizãm personal pentru meseria de
asistent îngrijire bãtrâni- asistent medical. Durata
ºcolarizãrii 3 ani, plus ºcoala de limba germanã
aproximativ 5 luni. Informaþii la: 0151 47860834

Radio R România  www.RadioR.eu, cu
sediul la Nürnberg cautã redactori muzicali din
Germania- în sistem de voluntariat.  Nu trebuie sã
locuieºti în apropiere. Este suficient sã doreºti a
face parte din echipa noastrã, iar de restul ne
ocupãm împreunã (iniþiere, programe etc)
Telefon: 01715807720.

DIVERSE

Domn la a doua tinereþe, însã cu idei îndrãzneþe,
posesor al unei proaspete autorulante, caut

partenerã sã vedem lumea împreunã. Îndrãzneºte!
Un e-mail nu costã nimic.
challenger.ro@gmail.com

Mann, nicht mehr so jung, aber mit hühen Ideen,
im Bestitz eines jungen Reisemobils, sucht Parterin
um gemeinsam die Welt kennenzuleren. Wer wagt

sich? Ein E-mail kostet fast nichts.
challenger.ro@gmail.com.

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.
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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

-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 ºu
educat, contacteazã-
mã: Telefon: 0173

790 3740
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ASOCIAÞIA

Singurul lunar în limba românã din Germania

www.AsiiRomani.com

www.voceata.eu


