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Românce celebre în țară și peste graniță
Elisa Leonida Zamfirescu
– prima femeie inginer din lume
Prima femeie inginer din lume. A urmat studii în Germania,
devenind în 1912 prima femeie inginer de pe continent. Deși i s-a
oferit un post de inginer la firma BASF din Germania, românca
s-a întors în țară, așa cum făceau cei mai mulți tineri care studiau
în străinătate, Eliza Leonida Zamfirescu (1887- 1973), ingineră
și inventatoare, șefă a laboratoarelor Institutului Geologic al
Românie, . a fost membră a Asociației Generale a Inginerilor
din România și membră a Asociației Internaționale a Femeilor
Universitare.. A participat la importante studii de teren, privind
în special identificarea și analiza unor noi resurse de cărbune, de
șisturi bituminoase, de gaze naturale, crom, bauxită sau cupru

Maria Cuțarida-Crătunescu
– prima femeie medic din România
Prima femeie medic din România a trăit
în perioada ( 1857,- 1919) și a înființat în 1897
Sociatatea Maternă, cu scopul de a ocroti copiii
săraci, iar în 1899 a organizat prima creșă din
țară, la Fabrica de Tutun din București. Născută
la Călărași, a urmat studiile liceale la Școala
Centrală din București și în Elveția la Zürich, În
1877 s-a înscris i la Facultatea de Medicină din
Zurich, ulterior tranferându-se la Universitatea
din Montpellier, unde și-a susţinut teza de licenţă, iar stagiul de spital și de pregătire pentru
doctorat l-a făcut la Paris. În 1884 devine doctor în medicină, cu teza L’hydrorrhée et sa
valeur sémiologique dans le cancer du corps del’uterus (Despre hidroreea și valoarea ei
semiologică în cancerul corpului uterin. În anul 1900, la Congresul acţiunilor feministe,
organizat la paris, a prezentat lucrarea Le Travail de la femme en Roumanie, (Munca femeii
în România), alcătuind o statistică a femeilor care au reușit să promoveze intelectual: A
fost invitată și la congresele de la Bruxelles (1907) și Copenhaga (1910), unde a prezentat
acţiunile iniţiate de medicina românească împotriva mortalităţii infantile și un studiu
asupra creșelor din România. A fost mobilizată, în timpul Primului Război Mondial, la
Institutul și internatul Evanghelic (Spitalul Militar temporar nr. 134

Hariclea Darclée
-“Privighetoarea Carpaților”,
una dintre personalitățile
muzicale cele mai importante
ale României și ale lumii
Hariclea Darclée a avut în repertoriu
58 de roluri din 56 de opere compuse de
31 de compozitor S-a născut la Brăila, în
ziua de 10 iunie 1860, într-o familie cu
rădăcini elene. Debutează într-un recital
de canto în 1881 pe scena teatrului din
Brăila. În 1900, Puccini i-a oferit rolul
Floriei Tosca. Premiera a avut loc la Roma,
unde Darclée a cântat alături de tenorul
Emilio de Marchi și baritonul Eugenio
Giraldoni.În România era denumită
“Privighetoarea Carpaților”.
În 1921, Hariclea Darclée a susținut
înființarea Operei Române din București.
Este remarcată la Paris de Charles
Gounod, care îi încredințează rolul
Margaretei din opera sa Faust, rol cu care
își face debutul pe scena Operei, în anul

Smaranda Brăescu
– prima femeie pilot
din Romania
Prima femeie pilot din
România, prima femeie parașutist cu brevet din România
și printre primele în lume. La
5 iulie 1928 a executat primul salt cu parașuta, de la
înălțimea de 600 de metri.
S-a născut în satul Hănțești,
comuna Buciumeni, județul
Covurlui, ulterior județul
Tutova, în prezent județul
Galați. A absolvit cursurile
Academiei de Belle Arte din
București, secția de Artă
Decorativă și Ceramică. În
data de 2 octombrie 1931, a
decolat la bordul unui avion
francez, de pe aerodromul din Pipera. Avionul, model Potez XIII, pilotat de
aviatorul Alexandru Papană, s-a ridicat până la altitudinea de 6000 m, de unde
Smaranda Brăescu a efectuat saltul cu parașuta, fără mască de oxigen.
Proprietară a două avioane, un biplan de tip Pevuez și un bimotor de tip
Milles Hawk, în 1932 a stabilit, cu cel de-al doilea avion, primul record de
traversare a Mării Mediterane, în 6 ore și 10 minute, străbătând distanţa de
1.100 km, între Roma și Tripoli. Campioană europeană la parașutism (1931) și
campioană mondială (1932), cu recordul de 7200 m la Sacramento, SUA.

Ștefania Mărăcineanu
– inventatoarea ploii
artificiale
Chimist și fizician român
de renume internațional,
a
trăit
în
perioada
1882 - 1944.
Ștefania
Mărăcineanu
a formulat
teorii despre radioactivitate,
radioactivitatea artificială
și procedeul de declanșare artificială a ploii. Ștefania Mărăcineanu a urmat
cursurile de radioactivitate ținute de Marie Curie la Institutul Radiului
din Paris. Cu mijloace proprii a reuțit să înființeze primul Laborator de
Radioactivitate din România

Florica Bagdasar, prima femeie ministru

1888. A debutat pe 26 decembrie 1890 la
Scala din Milano, fiind aplaudată chiar de
Giuseppe Verdi. Sub conducerea sopranei
Mariana Nicolesco, în România, se
organizează din doi în doi ani, Concursul
Internaţional de Canto ‘Hariclea Darclée’.

Prima femeie ministru în România.
Medic și cercetătoare în psihologia
infantilă, Florica Bagdasar a trăit în
perioada 1901 - 1978. În anul 1946, după
decesul soțului său, care era în acea
perioadă ministrul Sănătății în guvernul
Petru Groza, Florica Bagdasar a fost
numită ministrul Sănătății. S-a dedicat
asistenței neuropsihiatrice și educaționale a
copilului. A fost căsătorită cu dr. Dumitru
Bagdasar, - medic neurochirurg, profesor
la Facultatea de Medicină din București,considerat
părintele
neurochirugiei
românești, el a pus bazele școlii românești
de neurochirurgie
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Ceștile de cafea comestibile – o invenție
dulce și prietenoasă cu mediul înconjurător
Românii sunt mari iubitori de cafea, acest lucru
confirmat și de ultimele date făcute publicității de
Euromonitor. Potrivit sursei, în anul 2017, valoarea
pieței de cafea din țara noastră a ajuns la 1,4
miliarde de lei, în creștere față de anii precedenți.
Cu toate acestea, mulți români preferă cafeaua
de la automate, metodă deloc prietenoasă cu mediul
înconjurător, ținând cont că, anual, milioane sau
poate zeci de milioane de peturi de carton și plastic
sunt aruncate la coșul de gunoi.
Pentru a combate acest fenomen îngrijorător,
un român a introdus în țara noastră o metodă
mai dulce și mult mai prietenoasă cu mediul, și
anume ceștile de cafea comestibile și lingurițele
din biscuite. Metoda este una occidentală, pusă la
cale de un grup de mari branduri producătoare
de cafea. “Schimbarea pleacă din noi și este foarte
ușor să avem grijă de mediul înconjurător, totul
este să ne dorim cu adevărat și să conștientizăm cu
adevărat că așa nu se mai poate. Marile branduri de
cafea au înțeles importanța conservării mediului
înconjurător și, în acest sens, au creat ceștile de
cafea comestibile, dintr-o napolitană specială,
acoperite cu o glazură fină de ciocolată belgiană,
o soluție prietenoasă cu natură și extrem de
gustoasă pentru iubitorii de cafea și nu numai.
După succesul pe care l-am avut în România cu
această metodă inedită, am adăugat la pachet și
delicioasele lingurițele din biscuite, pentru a aduce
o notă de eleganță”, declară Iosif Molnar, directorul
magazinului Kafferoma, care a introdus pe piața
din România inedita metodă de a savura cafeaua.
Ceștile comestibile de cafea și lingurițele din
biscuite sunt potrivite pentru oricine, fie că aleg

să le consumi cu un espresso aromat, să le deguste
cu coniac sau crème de wisky sau să le savureze cu
înghețata preferată, acestea reprezintă o invenție
inedită atât pentru noi cât și pentru mediul
înconjurător. Antreprenorul îi invită pe toți să
încerce aceste delicioase invenții și să își răsfețe
simțurile în fiecare zi.
Ceștile și lingurițele de cafea comestibile,
alături de capsule de cafea și alte produse
similare se regăsesc pe site-ul importatorului,
www.kafferoma.ro.
Persoană de contact
Iosif Molnar
General Manager, Kafferoma
Telefon: 0755456013
Transmite,
Dr. Tănase Tasenţe
Director General Plus Communication
0725.465.508
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Debutul primei A MURI DE DOR. Munca părinţilor
etape a campaniei peste graniţe lasă în urmă 250.000
de copii. Ce se întâmplă cu ei
naționale
și în ce ţară rămân
“Informare acasă!
Siguranță în lume!”
- continuare din numărul trecut -

Camera a treia, a mamelor: Copii singuri
în ţară, mame la fel de singure în afara ei

Ministerul pentru Românii
de Pretutindeni (MRP) a
dat startul primei etape a
campaniei naționale “Informare acasă! Siguranță în
lume!”, în prezența oficialilor
din ministerele și instituțiile
partenere în acest proiect și cu
participarea a aproape 300 de
elevi și studenți.
Evenimentul s-a adresat tinerilor din municipiul București
și județul Ilfov și s-a derulat
în Aula Magna „Nicolae Constantinescu” din cadrul Facultății de Horticultură, campusul
Universității de Știinţe Agronomice și Medicină Veterinară.
În deschiderea activității, secretarul de stat Lilla Debelka
s-a referit la importanța pe care
tinerii care își propun să plece la
studii în afara țării trebuie să o
acorde informării prealabile.
“Oportunitatea de a studia
peste hotare este un avantaj
extraordinar iar voi, tinerii
români, faceți cinste țării oriunde alegeți să continuați studiile
începute acasă. Este esențial ca
atunci când căutați o universitate,
o bursă, un program de studii
să aflați în detaliu la ce riscuri
vă puteți expune, ce drepturi
și obligații vă revin în statul
respectiv și cum să evitați să
deveniți victime ale abuzurilor
de orice fel. Informația vă face
mai pregătiți, mai puternici”, a
subliniat Lilla Debelka.
Totodată, secretarul de stat
Veaceslav Șaramet le-a recomandat celor prezenți să transmită, la rândul lor, informațiile
primite și să se sprijine reciproc
în demersuri care țin de șederea
lor în alte state.
“Suntem la cea de-a doua ediție
a campaniei, una la nivel național.
Cu toții știm că un cetățean

informat este un cetățean puternic, de aceea e important ca
informațiile și mesajele pe care le
vedem astăzi împreună, aici, să le
transmitem mai departe, noi, cei
prezenți în sală”, a spus secretarul
Veaceslav Șaramet.
La eveniment au participat:
Lilla Debelka, Secretar de Stat,
MRP, Veaceslav Saramet, Secretar de Stat, MRP, Remus Munteanu, Secretar de Stat, Ministerul Tineretului și Sportului,
Paula Pârvănescu, secretar de
stat, Ministerul pentru Mediul
de Afaceri, Anca Urda, SGA,
Ministerul Educației Naționale,
Petru
Blenariu,
Director
ANOFM, Nicolae Bratu Dantes,
Inspector General de Stat, Inspecţia Muncii, Marius Burceașef serviciu prevenire, Asoltanei
Georgiana- reprezentant Centrul
Regional București, Ghiţuleasa
Ciprian- comisar-șef, Agenția
Națională împotriva Traficului de
Persoane, Ioana Udriste, Expert
Directia Consulara, Ministerul
Afacerilor Externe, Adelina
Brad, Director Strategie, Politici
Publice si Cooperare, MRP.
Au mai fost prezenți fostul
ministru al Educației Naționale,
senatorul Ecaterina Andronescu
și deputatul Matei Dobrovie.
Campania “Informare acasă!
Siguranță în lume!” își propune
informarea cetățenilor români
asupra riscurilor la care se pot
expune odată cu decizia de a căuta
un loc de muncă, un program de
studii sau de a se stabili în afara
granițelor României.
Proiectul se va derula în două
etape, prima în lunile mai-iunie,
destinată tinerilor, iar a doua în
perioada septembrie-octombrie,
destinată persoanelor adulte și se
va desfășura la nivelul celor 41 de
județe ale României.
http://www.mprp.gov.ro

”Practic, copiii mei erau goi pe dinăuntru. Nu mai
aveau amintiri. Îmi reproșau la telefon că nu le întreb decât ce au făcut la școală, ce note au luat, nu
și despre ce simt, ce gândesc, ce le doare, ce le preocupă. Fetele aveau de toate și parcă le lipsea totul.
De fapt le lipsea ceea ce este mai important, mama
și tatăl lor. Atunci am hotărât să mă întorc”, povestește una dintre mamele plecate la muncă în Italia,
incluse în programul Te iubește mama, dezvoltat de
președintele Asociaţiei Femeilor Românce din Italia, Silvia Dumitrache.
Lăsase în urmă, împreună cu soţul ei, două fete
mici, pentru care voiau să strângă bani.
”Este nerealist să mă aștept, ca adult, că voi lipsi
câţiva ani, iar după aceea voi reveni în viaţa copilului și o vom lua de la capăt, din punctul în care
am lăsat relaţia, cu ani în urma”, spune psihologul
Diana Stănculeanu.
”Din nefericire, relaţiile de atașament și iubire nu
funcţionează astfel, iar „puterea legăturii de sânge”
nu este atât de mare pe cât ne-ar plăcea să credem”,
explică aceasta.
”Fiecare situaţie este o poveste în sine, nu se pot
generaliza situaţiile. În linii mari, în mod clar nu
există informare asupra acestui lucru, în România,
să știe lumea cum trebuie să își pregătească plecarea, care ar fi momentul în care s-ar putea eventual
desprinde de copil, pentru că în perioada 0 - 8 ani,
nimeni nu ar trebui să plece de lângă copii, să știe
cui lasă copilul în grijă și către ce se duce”, ne explică președintele Asociaţiei Femeilor Românce din
Italia, Silvia Dumitrache.
Și nu e niciodată vorba doar despre copil. Sau
doar despre mama. Atunci când un părinte e nevoit
să plece să muncească în străinătate, e întotdeauna
vorba despre copilul lăsat în urmă, despre mama,
despre toată familia, dar și despre societate.
”România are alte priorităţi, însă”, adăugă Silvia
Dumitrache.
”În primul rând, nu există informare în această
privinţă. Nu este suficientă informare. Pe de altă
parte, există o teamă în tot ce faci, o teamă și o neîncredere pe care românul le moștenește, după ani
de dictatură comunistă. Nu au încredere să se ducă
la tribunal sau la notar și de teamă să nu le fie luaţi
copiii. E o teamă pe care o aduc după ei, în Italia,
de pildă, nu au încredere în colaborarea cu asistenţii
sociali, de teamă să nu li se ia copiii. Lucrurile sunt
departe de a fi așa, pentru că politica în Italia este
de menţinere în familie, copiii sunt luaţi din familie
numai în cazuri extreme, în care sunt în pericol”, ne
explică aceasta.
Din exterior, tabloul are mereu tușe groase. Dacă intri însă, pe ușa lăsată întredeschisă de mama, înţelegi
că, de fapt, ce o ţine departe de copil e lipsa speranţei.
Unde să se întoarcă? Unde să își ia copilul? ”Femeile
care lucrează asistent familial sau ajutor în bucătărie,
de exemplu, nu au unde să își ia copilul cu ele, nu au
camera lor, nu au posibilităţi să-și crească acolo un copil. Multe dintre ele lucrează în familie și când să aibă
grijă și de copilul lor?”, spune Silvia Dumitrache.
”Vorbesc foarte des la telefon, dar nu se văd. Eu militez pentru comunicarea audio-vizuală, continui

un proiect de comunicare între copii și părinţi, audio-vizuală, Te iubește mama se numește, prin care
să se creeze obișnuinţă, mai ales la părinţi și să înţeleagă cât de mare este nevoia pentru copil să vorbească cu mama lui”, încheie aceasta.

A patra cameră: E mai important
ce lași în urmă decât ce trimiţi înapoi
”Sărbătoarea pentru mine înseamnă familia, nu
contează banii, nu contează obiectele ce se dăruiesc,
contează sentimentele pe care le purtam unii pentru
alţii”.
Poate să ne pară un fragment dintr-un discurs
mobilizator, ba chiar ne încurcă ușor sentimentalismul de aici.
L-a scris Andrei, din Iași. Șase dintre cei 13 ani pe
care îi are i-a crescut departe de mama, care muncește în Italia. La început, Andrei a rămas în grija
tatălui, alături de fratele lui, de 14 ani. Sunt doi ani
de când au rămas doar fraţii, pentru că tatăl a murit,
ceea ce a făcut și mai grea întoarcerea mamei în ţară.
De una singură, nu s-ar fi descurcat.
Sunt 1.855 de copii din judeţul Iași care au rămas
acasă, în grija bunicilor sau a altor rude, după ce ambii părinţi sau unicul părinte susţinător au plecat să
lucreze în altă ţară. În total, 5.529 de copii aveau, la
finalul lui 2017, cel puţin unul dintre părinţi plecat.
”Se resimte cumplit carența afectivă la acești copii
rămași în grija bunicilor. Te apropii de ei doar dacă
le vorbești, îi mângâi, îi asculţi. Nu te învaţă nimeni
nimic, cum să lucrezi cu ei, nu există o formare pentru cadrele didactice”, ne spune un profesor din Botoșani, care are, la clasă, mai mulţi copii rămași în
grija rudelor, după migraţia economică a părinţilor.
La începutul lunii martie, Monitorul de Botoșani
contura radiografia unui judeţ în care 4.300 de copii au cel puţin un părinte plecat să muncească peste
graniţe, 900 de copii din judeţ au ambii părinţi plecaţi. Cea mai tristă situaţie este ce a minorilor rămași fără singurul părinte pe care-l mai au. Aproape
400 sunt în această situaţie.
E. înţelege de ce mama ei a trebuit să plece, dar
pe undeva se simte vinovată că mama stă departe,
pentru că ea și fratele ei, elev la liceu, să nu ducă lipsă
de haine, rechizite și să poată merge în excursiile cu
școală. Are 10 ani. De doi ani, mama a lăsat-o în grija tatălui și a plecat să muncească în Marea Britanie,
ca menjeră într-un hotel. Din timp în timp, revine
câteva zile în ţară. Mai des trimite însă bani.
E. este o fată timidă, ne povestesc voluntarii din
centrul Salvaţi Copiii de la Școală 127 din București,
iar de când participă la acest program special a reușit să își facă prieteni și să vorbească cu ei. Știe că
sunt la fel ca ea, copii care au rămas acasă.

ÎN CURÂND

Vizita ministrului
energiei Anton Anton
la Viena
La 24 aprilie a.c., ministrul energiei, Anton
Anton, a efectuat o vizită de lucru la Viena
care a inclus o întrevedere cu ministrul federal
pentru sustenabilitate și turism, Elisabeth
Köstinger, precum și o întâlnire, la Asociația
Industriașilor, cu companii austriece active
sau interesate în sectorul energetic din
România.
În cadrul consultărilor cu ministrul Köstinger
au fost abordate principalele dimensiuni ale
relației bilaterale și a fost reiterat de ambele părți
angajamentul pentru consolidarea cooperării în
domeniul energiei, inclusiv în contextul preluării
succesive a Președinției Consiliului Uniunii
Europene de către Austria, în semestrul al doilea
din 2018, și de către România, în primul semestru
al anului 2019.

În context, ministrul Anton a exprimat
disponibilitatea autorităților române de a menține
un dialog susținut cu oficialii austrieci pe o serie
de dosare aflate în prezent pe agenda europeană,
una din preocupările comune fiind dezvoltarea
inițiativelor în domeniului cercetării și dezvoltării
în energie.
În cadrul discuțiilor cu companiile austriece,
ministrul Anton a subliniat importanța dialogului
cu mediul de afaceri și preocuparea Guvernului
României pentru a asigura un cadru optim pentru
desfășurarea activității în România și efectuării de
investiții.
Sursa: AMBASADA ROMÂNIEI
în Republica Austria

Delegație
a ambasadei
la Memorialul
Mauthausen

La 6 mai a.c, reprezentanți ai
Ambasadei României la Viena au
participat la ceremonia de comemorare
a 73 de ani de la eliberarea lagărului
de concentrare Mauthausen. Delegația
României a ținut un moment de
reculegere și a depus coroane de
flori la placa memorială dedicată
victimelor române și la monumentul
central al Memorialului. În lagărul de
concentrare de la Mauthausen au fost
deținute peste 200.000 de persoane,
dintre care jumătate au murit din cauza
condițiilor inumane sau au fost ucise în
camerele de gazare.
Sursa: AMBASADA ROMÂNIEI în
Republica Austria
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Sibiul, alături de Klagenfurt,
orașul ridicat din propriile ruine,
acum 500 de ani
Orașul Klagenfurt din
Austria, înfrățit cu Sibiul,
a sărbătorit, în luna aprilie
a.c., 500 de ani de istorie,
eveniment la care a fost
prezent și primarul Sibiului,
Astrid Fodor.
În urmă cu mai bine de
jumătate de mileniu, Împăratul
Maximilian a dăruit orașul
comunității sale, pentru a-l
reconstrui prin forțe proprii după
un incendiu devastator.
Acest moment important a fost
marcat de primăria orașului prin
activități culturale, o festivitate
oficială la sediul Parlamentulului
Landului și prin activități comune
cu 11 dintre orașele înfrățite
ale Klagenfurt-ului, relația și
schimburile cu acestea fiind
foarte apreciate de conducerea
orașului, anunţă Primăria Sibiu.

La invitația primarului orașului Klagenfurt, Maria Luise
Mathiaschitz, Sibiul s-a alăturat
orașului său partener.
”Am acceptat cu bucurie invitația la acest moment deosebit
pentru Klagenfurt. Comunitatea
sa a primit în dar acum 500 de ani
orașul în ruine, l-a reconstruit
și l-a transformat de-a lungul
secolelor într-un oraș dezvoltat,
devenind capitala Carintiei. Cu
această ocazie am transmis urări
de prosperitate și salutări calde
din Sibiu, felicitându-i pentru
faptul că știu să își prețuiască și să
își sărbătorească istoria, privind
spre viitor”, spune Astrid Cora
Fodor, primarul municipiului
Sibiu.
de Sorana MAIER
Sursa: http://www.tribuna.ro
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Zestrea Maramureșului

Maramureșul este întâia chemare a
sufletului meu. Orice aș face, „acasă”
mă urmărește și mă ține trează.
Lumina bătrânilor și căldura naturii
din satele țării mele mă hrănesc cu
energie. Eu vin din Țara Lapusului, o
zonă mai puțin cunoscută a județului
Maramureș, și mereu mi-am dorit ca
lumea să afle că dincolo de sculpturile
în lemn, mânăstiri și cetera pe strună
subțire, există chiar mai mult, dacă
vă puteți imagina un univers atât de
mare!
Maramureșul este unic și diversificat
prin cele patru Țări: Maramureșul istoric,
Țara Codrului, Țara Chioarului și Țara
Lapusului. Culorile sunt atât de vii și paleta
atât de largă, încât musai ar trebuie că această
regiune să capete marca de Patrimoniu
European. Nicio altă regiune nu o are. Nu
văd nici măcar nevoia să identificăm situri,
el cu tot întregul lui este un ecomuzeu viu,
ultimul din Europa. Care altă comunitate
mai are o trăire muzicală atât de complexă,
de la învârtita veselă, la duioșia și legănatul
codrului, doina și liricul lapusului, până la
fisculasul chioarului?
De aceea, în urma invitației Casei de
Cultură Belgo-Română, Arthis, m-am
bucurat ca Asociația Zestrea Maramureșului din Baia-Mare prin Președinta
Mirela Badea, a adunat un grup de artiști

și artizani reprezentând toate cele patru
Țări pe care vi le-am amintit. Laolaltă
cu ei: Rafila Bărbos, Maria și Claudiu
Bozga, Nicolaie și Aurica de la Ansamblul
Tiblesul, Filip Maria, Filip Ligia, Alin
Boitor cu Gheorghe Hegedus, am lansat
cererea noastră către autoritățile locale și
naționale din România, să preia inițiativă
de obținere a „European Heritage Label”.
Recunoașterea valorilor înseamnă
credibilitate, succes și încredere în sine.
Abordarea noastră este că schimbarea în
bine vine de la oameni și prin oameni.
Dezvoltarea durabilă, rurală și urbană
deopotrivă, se face prin recunoașterea
identificarea tradițiilor ancestrale care fi
transformate avantaj competitiv, într-un
mod sustenabil.
Acțiunea a fost avansată prin prisma
conceptului
„Casă
Europeană
a
Maramureșului” tocmai pentru a oferi
celor de-acasă o umbrela sub care să își
reprezinte interesele și ideile în capitală
Europei. Casă este a noastră, a tuturor
celor care vor să locuiască în ea. Sunt
pași mici, e drept, într-o lume globalizată
și prinsă între mai multe viteze. Însă,
cred că imaginile vorbesc de la sine. Iar
faptul că, în ciuda furtunii, standul s-a
golit în câteva ore de pâinea de mălai,
laptele de bivoliță, păscută, ciocolată de
casă, sarmale, miere și ciuperci la borcan,
îmi întărește convingerea că merită să

luptăm pentru ceea ce iubim. Satele capătă
încredere că pot, că au sens. De aceea,
bucuria prezenței aici este importantă,
această fiind transmisă mai departe,
oamenii își caută în lăzile vechi hainele
cu mărgele țesute în tiara, își organizează
calendarul cultural de peste an, pun
întrebări cu privire la modul în care pot
ieși din precaritate și cum își pot vinde
produsele agro-alimentare în lume. În
momentul în care îți pui întrebări, se naște
premisa schimbării. De aceea, oricât de
puțin ni s-ar părea, contactul direct cu o
mâna de oameni, înseamnă convingerea
indirect dăruită mai departe celor care vor
să își ia viețile în mâini altfel. România nu
își poate află drumul numai cerând altora
să facă pentru ea. România trebuie să facă
ea, în primul rând. Iar dacă și eu și alții
care iubesc țară mai putem oferi ceva în
acest sens, cred că drumul este mult mai
meritous. Și când se va atinge masă critică,
eu nu voi mai fi o simplă idealistă, atunci
acestea vor fi realități. Și cei că mine,
care consideră „emigrarea” o călătorie cu
talc, s-or putea întoarce liniștiți pe prispă
casei. Mulțumim așadar celor care ne-au
chemat, celor care-au venit și sper că astfel
de acțiuni să consolideze cărămizile din
construcția pentru generațiile viitoare.
Prezentul parcă nici nu mai e așa de rău
când suntem uniți, nu-i așa?
Sursa: rombel.com

Uniunea Europeană își are proiectele
sale, majoritatea concepute în capitalele
europene, dar – paradoxal - vizibile doar
din interiorul fortăreţei Bruxelles. Ceea ce
se va decide în următorii doi ani va avea
impact pentru încă 20. Nu sunt cuvinte
mari. Vă amintiţi de “Momentul 1991”?
Atunci liderii europeni (din Vest, desigur)
se întrebau în ce direcţie să meargă
Europa. S-a decis deschiderea spre Est, și
au urmat, treptat, aderările la uniune a
fostelor ţări comuniste… Merci Monsieur
Mitterrand! Danke, Herr Kohl!
Se discută acum, cu decizie finală în 2019,
despre:
- Vrem un nucleu european dur (adică
20-22 de ţări) în jurul monedei comune?
- Când vrem să includem Balcanii de Vest
în Uniunea Europeană?
- Vrem să lărgim Uniunea Europeană și
spre Ucraina, Moldova sau Georgia?
- Cum construim o Uniune Europeană
independentă ca și capacitate militară,
mai ales că avem frontieră comună cu
Rusia?
- Cum putem avea o Europă competitivă
economic faţă de Statele Unite, China
sau Japonia?
Nu este important doar în a avea idei
și viziune despre Uniunea Europeană…
Trebuie să ai și acces la pârghiile de
influenţă. Dacă binomul Merkel-Macron
(în această ordine) se consolidează ca
lider, avem însă anumite variabile care pot
influenţa direcţia creionată deja.
Așa cum preconizam recent, conform
tradiţiei, Franţa intră într-o perioadă
marcată de greve puternice. Va avea
resurse președintele Macron să își ducă
la bun sfârșit reforma începută și să-și
salveze în intern imaginea? Este de
asteptat și pozitionarea partidului său
pe plan european, mai ales că într-un
an avem alegeri pentru Parlamentul
European. Mă hazardez cu o speculaţie…
va intra în EPP, nu în ALDE.
Brexit-ul începe să “obosească” ca
subiect electoratul, care treptat își
îndreaptă privirea către ceva mai pozitiv,
de genul “viitorul UE”.
Iar Marea
Britanie pune mult mai mare accent
deja către Commonwealth. Recentele
Commonwealth Games fiind parcă mai
politizate ca altădată…
România are posibilitatea să joace în
cercul puteriilor europene. Președinţia
românească a Consiliului UE de anul
viitor, posibilitatea ca președintele Klaus
Iohannis să îl urmeze la Presedinţia UE
pe Donald Tusk, ţinta clară a aderării la
euro în 2024, sunt doar câteva din atuurile
următorilor ani…
Dan LUCA / Bruxelles
Sursa: http://casaeuropei.blogspot.ro
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Elita noastră deocheată
de turnători este-nțesată...
Într-o
țară
precum
România
postdecembristă, unde cam toate au
fost date peste cap de sforarii planetari
și uneltele lor pentru ca imoralitatea
să poată zburda în voie (cârmuitori
nelegiuiți, tâlhari nu numai nepedepsiți,
dar chiar răsplătiți cu înalte funcții în stat,
academicieni plagiatori și/sau turnători la
fosta Securitate etc.), pe mine nu mă miră
nici că impostura nu este pusă la stâlpul
infamiei publice, nici că hoțul descurcăreț
este considerat om cinstit, nici că prin
absolut toate politicile postdecembriste
am ținut morțiș să ne tăiem craca de
sub picioare, încât – iată – ne situăm
statornic la coada țărilor din Uniunea
Europeană. În aceste vremuri de mare
restriște pentru nație și țară (economia pe
niciunde, moralitatea doar pe ici, pe colo),
pe mine mă miră că încă mai este ce fura
și că românii cu discernământ mai suportă
fioroasa dictatură a ciocoismului.
De reținut monstruosul fapt că impostura a devenit atotputernică nu doar în
politică (vezi recenta și sfidător-neinspirata vizită efectuată de tandemul Viorica
Dăncilă-Liviu Dragnea în Israel, vizită

prin care cei doi au încălcat grosolan
atribuțiile constituționale ale președintelui
Klaus Iohannis în materie de politică
externă și au acționat în răspăr cu politica
Uniunii Europene), ci și în mediile
academice, cele din care – chipurile –
neîncetat s-ar alimenta elita intelectuală
a poporului român. În realitate, o „elită”
de-a dreptul penibilă, dacă luăm aminte
(și nu putem să n-o facem) că, în virtutea
zorzoanelor universitare, din ea fac parte
(sic!) pe nedrept și de fapt Valentin Popa,
actualul ministru „pamblică” al Educației,
majoritatea rectorilor descurcăreți și o
mulțime de cacademicieni, bunăoară așa
ca arivistul Ioan-Aurel Pop, proaspătul
prezident al Academiei noastre de pomină,
care nu rupe inima târgului prin modestie
și incontestabile calități de istoric, ci prin
plagieri și autoplagieri (universitarul
clujean Dorin Isoc, președintele Grupului
pentru Reformă și Alternativă Universitară,
ilustrează cu probe zdrobitoare impostura
popiană), prin turnătorii antedecembriste
(a fost colaboratorul Brigăzii Antiemigrație) și prin detestabile abilități extraprofesionale (cumulând funcțiile de rector al

Universității Babeș-Bolyai și de președinte
al Academiei Române, venitul anual al
acestui telectual va trece de 510.000 lei, ceea
ce înseamnă peste 9000 euro într-o lună).
Iată de ce România postdecembristă a
devenit raiul pe pământ pentru temelia
de granit a imposturii, temelie durată
din lacheii bolșevismului ceaușist –
propagandiști, activiști, agitatori, securiști,
milițieni și turnători! Cum alde ăștia nu
doar că n-au fost pedepsiți/zăticniți pentru
josnicia faptelor lor, dar nici măcar lustrați
n-au fost, nu-i de mirare că astăzi dețin
poziții decizionale în politică, finanțe și
presă, iar substanțiala lor contribuție la
ruina țării este recunoscută (și astfel copios
confirmată de fârtații într-ale necinstei)
prin decorații, titluri academice și venituri
nerușinate.
De pildă, doar la noi este cu putință ca
fostul deținut politic să primească după
ani grei de temniță un mizilic de 1000 lei
cu titlu de compensație pentru amarnicele
suferințe îndurate, pe când torționarul său,
între timp săltat la gradul de colonel sau
general, primește o pensie de 6-7 ori mai
mare!

N.B.: La circa o lună după Decembriadă
și, de ce nu, după neputincioasa răbufnire
publică a martirului Petre Țuțea („Pentru
poporul ăsta de năuci am făcut eu
treisprezece ani de pușcărie?!”), adică
atunci când lucrurile la noi au intrat pe
făgașul postcomunismului iliescian, am
fost oprit pe stradă de doi dintre securiștii
care ani la rând nu m-au scăpat din ochi
după interceptarea uneia dintre scrisorile
mele trimise la Radio „Europa liberă”, ca
să mă înștiințeze cu grețoasă seninătate
că n-am de ce să le port pică, întrucât
ei și-au făcut doar datoria! Iar eu le-am
răspuns că regimul bolșevic a rezistat atîta
timp tocmai datorită faptului că ei cu toții
(securiști, milițieni, activiști, turnători) șiau făcut cu prea mult zel datoria...
George PETROVAI

CONSULTANȚII DUMNEAVOASTRĂ VĂ INFORMEAZĂ
De data aceasta ne-am decis să discutăm
despre un alt subiect foarte important
pe piața Germaniei. Este vorba de
asigurarea privată de răspundere civilă –
Haftpfichtversicherung. Aceasta asigurare
vă asigură împotriva pagubelor pe care le-ați
putea creea din neglijență sau neatenție în
viața de zi cu zi.
În Codul Civil German – Bürgerliche
Gesetzbuch este clar formulat: „cine
provoacă cu intenție sau din neglijență
daune care aduc atingerea vieții, corpului,
sănătății sau proprietății altei persoane
este obligat să aducă despăgubiri acesteia“.
Despăgubiri foarte mari pot apărea în mod
special în cazul în care se aduc daune unei
persoane. De exemplu, cine provoacă pe
stradă sau la sport un accident nu trebuie
să plătească doar costurile de spitalizare sau
pe cele medicale, trebuie să plătească, dacă
este cazul, și compensații pentru suferință și
durere sau/și cheltuieli de îngrijire pe toată
perioada în care accidentatul are nevoie.
Legea Germană este foarte diferită de legile
altor țări pentru că nu există o limită a valorii
daunelor pe care o persoană ar trebui să o
acopere în situația în care este considerată
vinovată de producerea unui accident. De
aceea, majoritatea populației Germaniei
are asigurare privată de răspundere civilă.
Pentru a-ți creea o imagine mai bună,
întreabă-te dacă ai făcut oricare dintre
lucrurile următoare, sau dacă crezi că există
șansa ca acestea să ți se întâmple ție?
- Ai traversat strada pe lumina roșie a
semaforului;
- Ai mers cu bicicleta pe trotuar;
- Ai intrat din greșeală într-o altă persoană;

- Copilul tău a cauzat accidental daune
proprietății unei persoane.
Ei bine, deși pentru mulți dintre noi e greu
de crezut, dacă are loc un accident în urma
uneia dintre situațiile prezentate mai sus,
există posibilitatea să fii obligat să plătești
o anumită sumă de bani pentru a repara
daunele cauzate. Această suma ar putea
fi foarte mare, în cazul în care ai cauzat
vătămări corporale. Dar vă dăm o veste
bună: din fericire costul asigurării lunare
este destul de mic, pentru fiecare buzunar,
mai ales de fumător: acesta fiind aproximativ
egal cu cel al unui pachet de țigări.

Cine poate fi asigurat în cadrul asigurării
private de răspundere civilă? Pe lângă
titularul poliței de asigurare pot fi
coasigurați și membrii familiei: soțul/soția,
copii minori cât și cei majori care urmează o
formă de învățământ.
Deși există mici diferențe de la asigurator
la asigurator, asigurarea de bază acoperă
de obicei majoritatea pagubelor care pot
fi provocate în viața de zi cu zi pentru
care poți fi făcut răspunzător. Pentru
pagubele ocazionale sau de lungă durată
aduse persoanelor, majoritatea polițelor de
asigurare acoperă următoarele costuri:

• Costuri medicale și de spitalizare,
• Compensarea pentru daunele de lungă
durată aduse sănătății,
• Costurile necesare pentru personalul de
îngrijire,
• Compensarea veniturilor pierdute prin
accident,
• Costuri de reabilitare a capacității de
muncă sau pentru pierdere capacității de
muncă.
Asigurarea de baza poate fi însă extinsă fiind
incluse și daune pentru alte tipuri de daune
care pot apărea în viața de zi cu zi:
• Daune pentru pierdere cheii – acoperă
costuri cu înlocuirea broaștei sau a
sistemului de închidere în cazul pierderii
cheii de la locuința închiriată sau a celei de
la servici.
• Daune de închiriere – acoperă costuri pentru daune aduse locuinței închiriate sau a
hotelului unde locuiți pe perioada vacanței
• Daune de ajutor neplătit – acoperă costuri
pentru daune aduse în cazul în care ajutați
pe cineva fără plată, de exemplu la mutare
sau la udarea florilor.
Ce trebuie însă să știți este și ceea ce această
asigurare nu acoperă:
• Vătămări cauzate propriei persoane
• Daune cauzate intenționat
• Amenzi/daune cauzate de încălcarea
clauzelor unui contract
• Daune cauzate la locul de muncă
• Daune cauzate în timp ce conduci (pentru
acestea, ai nevoie de o asigurare auto
separată)
• Parțial pagubele produse de copii cu vârstă
de sub 7 ani care nu au fost supraveghiați
de părinți

